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Voorwoord

Nog tijdens mijn studie criminologie kwam de vraag wie onderzoek wilde doen
naar de politie in de multiculturele samenleving. Net daarvoor hadden we ons
verdiept in bedreigde politiemensen en was ik onder de indruk geraakt van deze
fascinerende organisatie en haar medewerkers. Het onderwerp intrigeerde me,
en met de verwachting dat het de komende jaren niet aan actualiteit zou inboe-
ten, ging ik van start. Wat begon met een voorstel van een half A4-tje mondde
uit in dit boek.

Dat heb ik allereerst te danken aan de zeer betrokken en stimulerende be-
geleiding van Frank Bovenkerk en Dirk Korf. Beste Frank, vanaf het moment
dat jij aan antropologiestudenten een college kwam geven, heb je mijn hart voor
de criminologie gewonnen. Jouw passie voor etnografie werkt aanstekelijk. Je
benadrukt een kritische beschouwing en wijst altijd op de rode draad in het
verhaal. Je hebt me op de juiste momenten aan de hand genomen en ook
losgelaten. Behalve voor je grote vertrouwen en onmisbare inbreng in dit
proefschrift, bedank ik je voor je warme belangstelling. Want altijd kwam de
vraag: ‘hoe is het thuis?’ Ik vind het een eer dat ik jouw laatste promovenda ben.
Beste Dirk, ik had het geluk dat jij halverwege als promotor instapte. Nadat je
al twee afstudeerscripties op bijzonder fijne wijze had begeleid, wist ik dat met
jou ook dit boek tot een goed einde zou komen. Je analyseert nauwkeurig mijn
verhalen en brengt het vervolgens in een paar rake zinnen terug tot de kern.
Dank dat je mij als onderzoeker én als mens feilloos weet te doorgronden. Dat
maakte het hele traject luchtiger en leerzamer. 

Een groot woord van dank richt ik tot alle politiefunctionarissen die mij in
dit onderzoek over hun schouder hebben laten meekijken. Al na mijn eerste
nachtdienst tijdens de jaarwisseling wist ik dat jullie alle respect – en een beter
salaris – verdienen. Jullie hebben mij een unieke inkijk gegeven in de hectische
en uitdagende politiepraktijk in multiculturele achterstandswijken. Ieders be-
reidwillige medewerking, humor en openhartigheid hebben mijn verwachtingen
overtroffen. Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan velen – binnen en buiten
de politieorganisatie – die mij tijdens uitgebreide gesprekken van waardevolle
informatie voorzagen. Ook bedank ik de korpsleiding, de districtschefs en de
teamchefs van de voormalige regiokorpsen Utrecht en IJsselland voor hun
toestemming en geboden hulp. 



Voorwoordvi

FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken, en met name haar voor-
zitter van de Raad van Bestuur, Sadik Harchaoui, wil ik danken voor de finan-
ciering van het vooronderzoek van deze studie.

Ik vind het een voorrecht dat ik deel mocht uitmaken van het Willem Pompe
Instituut. Alle medewerkers bedank ik voor de fijne jaren. In het bijzonder noem
ik mijn collega’s van de sectie criminologie: Dina Siegel, Miranda Boone, Sari
van der Poel, Damián Zaitch, Tim Boekhout van Solinge en Brenda Oude
Breuil. Hoewel ik niet op zolder zat, ligt de Utrechtse criminologie mij na aan
het hart. Mijn mede-aio’s hebben in wisselende samenstelling nuttige feedback
gegeven op delen van dit proefschrift, maar vooral tijdens gezamenlijke lunches
of etentjes zeer welkome afleiding en ‘ik weet wat je doormaakt’-geruststelling
geboden. Dank aan Chana Grijsen, Marieke Liem, Marianne Hirsch Ballin,
Marloes van Noorloos, Jill Coster van Voorhout, Réno Pijnen, Tessa Verhallen,
Stephanie Rap, Kristien Hepping en Mark Hornman. Voorts gaat mijn dank uit
naar Wieneke Matthijsse voor het zorgvuldig redigeren van dit boek.

De leden van de beoordelingscommissie – Miranda Boone, Marleen Easton,
Ruben Gowricharn, Jan Terpstra en Kees van der Vijver – wil ik dankzeggen
voor hun tijd en bereidheid zich in dit proefschrift te verdiepen. 

Gedurende het promotietraject waren mijn paranimfen Daniëlle van Manen
en Chana Grijsen nabij in vele opzichten. Lieve Daniëlle, wat een verrijking dat
jij al vijfentwintig jaar mijn vriendin bent. Eerst in dezelfde schoolbanken, later
verder van elkaar vandaan. Maar altijd mooie avonturen samen. Heel bijzonder
dat we uiteindelijk ook allebei in dit avontuur verzeild zijn geraakt. Jij ging me
voor en ik kon de kunst afkijken. Lieve Chana, we hebben ons promovenda-
bestaan grotendeels samen beleefd. Wat heerlijk om hoogte- en dieptepunten te
delen met iemand die in hetzelfde schuitje zit en ook nog eens onderzoek doet
in de politieorganisatie. Dank voor je inhoudelijke bijdrage en nuttige tips, maar
vooral voor je warme persoonlijkheid en immer bemoedigende woorden.

Lenneke, ik ben vereerd dat jij een tekening wilde maken voor het omslag
van dit boek. Het is prachtig geworden! Dankjewel, lieve nicht.

Lieve familie, dank voor jullie oprechte belangstelling. En ook juist níet over
het proefschrift praten was een verademing.

Lieve mama en papa, jullie zorg voor de meisjes was van onschatbare waarde
voor de voltooiing van dit boek. Maar bovenal wil ik jullie bedanken voor de
kwaliteiten die jullie ons hebben bijgebracht die onmisbaar waren gedurende
deze exercitie: zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en nuchter en hard te werken
met de talenten die je gegeven zijn.

Liefste Henk, ik ervaar jou als een geschenk. Dankbaar geniet ik iedere dag
van je liefde en je onvoorwaardelijke steun. Drie decennia geleden mochten
politievrouwen geen nachtdienst draaien vanwege ‘gevaar voor hun huwelijks-
geluk’ (zie Van der Poel, 1983). Ondanks vele nachtdiensten is ons huwelijksge-
luk echter groter dan ooit. Als geen ander weet jij mij te wijzen op waar het in
dit leven echt om draait, en op Hem aan wie ik álles te danken heb. Aan jou en
de grootste zegen in ons leven draag ik dit proefschrift op.

Voorthuizen, juli 2013
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1  Inleiding

Door internationale migratie is de bevolkingssamenstelling van West-Europese
steden ingrijpend veranderd. Veel buurten zijn er levendiger door geworden,
maar in een groot aantal buurten bestaan sociale problemen en is sprake van een
gevarieerd conflictpotentieel. Zulke buurten kampen meestal al lang met
algemene maatschappelijke problemen, ook voordat er immigranten kwamen:
werkloosheid, schooluitval, criminaliteit en andere vormen van overlast, een
naar verhouding slechte gezondheidstoestand en nog meer. De multiculturalise-
ring van zulke buurten heeft evenwel een nieuw vraagstuk geschapen dat als we
op de berichtgeving in de media af mogen gaan, alle andere problematiek
overschaduwt. Ongeïntegreerde en/of achtergestelde minderheden verzetten zich
tegen de overheid (vergelijk de Franse en Britse (voor)steden); extreem-rechtse
groeperingen vallen minderheden aan (zoals Paki bashing in Engeland; politieke
moorden in België); er is sprake van godsdienstige en politieke radicalisering
(bijvoorbeeld in de grote steden van Engeland, Frankrijk en Duitsland). 

Ook in Nederland (lange tijd geprezen om zijn raciale en etnische harmonie)
zijn de minder gunstige kanten van de multiculturele samenleving aan de
oppervlakte gekomen. De politieke aanhang van Geert Wilders maakt het al
langer sluimerende ongenoegen van autochtonen over minderheden zichtbaar
en hij politiseert dat. In multiculturele buurten hebben bevolkingsgroepen de
neiging om zich binnen de beslotenheid van de eigen etnische gemeenschap
terug te trekken (Huijnk & Dagevos, 2012). Er is eerder sprake van bonding dan
van bridging (Putnam, 2002). Er worden in zulke buurten interetnische span-
ningen gesignaleerd (Witte et al., 2003). Na de moord op Theo van Gogh eind
2004 vraagt de overheid zich af hoe polarisatie en radicalisering in de betrokken
stadsdelen te voorkomen en de vrede in de samenleving te bewaren. Internatio-
nale ontwikkelingen, zoals terroristische aanslagen, werken ongunstig uit op de
interne verhoudingen tussen bevolkingsgroepen (WRR, 2006). Veiligheid als
maatschappelijk probleem wordt in de risicosamenleving zoals die in oude
stadswijken wordt gepercipieerd, in toenemende mate gerelateerd aan de
problematiek van migratie, integratie en onverdraagzaamheid (Terpstra & Van
der Vijver, 2005). 

Allerlei instanties en instellingen werken in achterstandsbuurten bewust of
onbewust mee om potentiële conflicten te dempen of te voorkomen: het
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(buurt)maatschappelijk werk, de scholen, lokale bedrijven, woningbouwvereni-
gingen. Echter: alleen de politie treedt op in de ‘frontlinie’ en als er geweld
wordt gebruikt. Haar is de uitvoering van het geweldsmonopolie opgedragen en
zij is 24 uur per etmaal present om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. De
politie wordt daarmee het gezicht van de overheid en kan het zwaar te verduren
krijgen wanneer burgers het vertrouwen in de overheid en de politiek verliezen.
Hoe bewaart de politie de vrede in deze multiculturele achterstandswijken? 

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de politie zich van het
probleem bewust. Er waren terroristische acties van Molukse activisten en
gewelddadige confrontaties tussen Nederlanders en migranten in stadsbuurten
van Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Amsterdam. Ook is er dan al veel te doen
over de slechte relaties tussen minderheden en de politie. In de jaren negentig
treedt het probleem van de criminaliteit en de buurtoverlast door bepaalde
allochtone groepen sterk op de voorgrond. De politie reageert door interne
multiculturalisering na te streven (door middel van een actief beleid om politie-
mensen uit minderheidsgroepen te werven, De Vries, 1999) en door expertise
te verwerven (voorlichting; instructiereizen naar de landen van herkomst;
psychologische trainingen) over de culturele achtergronden van de verschillende
groepen, alsook door inzicht te verwerven in de eventuele stereotypen over
minderheden in de politiecultuur en de vooroordelen van individuele agenten.
In de jaren negentig blijkt zij zeer creatief met het ontwikkelen van tal van
projecten die zich richten op de problemen van afzonderlijke etnische groepen
(Bovenkerk, Horstmann & Van San, 1999). Nergens in Europa is zo uitbundig
met dergelijke projecten geëxperimenteerd als in Nederland. Interventies zijn
gericht op overleg en bemiddeling, kansverbetering, preventie en repressie.
Enkele eerste etnisch-specifieke projecten zijn op hun effectiviteit getoetst (Korf
et al., 2007). Langzaamaan dringt het besef door dat de (criminaliteits)pro-
blemen van afzonderlijke minderheden minder aandacht verdienen dan het
vraagstuk van multiculturaliteit als geheel. Er groeit structurele aandacht voor
externe diversiteit en het voorkomen van ‘rassenrellen’, extreem politiek geweld
en gewelddadigheid in de buurt.

De oplossing van het vraagstuk waarvoor de politie zich gesteld ziet, moet
worden gevonden in een tijdsgewricht waarin steeds meer en ook tegenstrijdige
eisen aan de overheid over de veiligheidszorg worden gesteld. In deze tijd van
snelle economische en sociale verandering, van mondialisering en fragmentari-
sering tegelijkertijd, wordt de kwestie van de veiligheid gepolitiseerd. Veel
westerse landen zijn te typeren als high crime societies (Garland, 2000). De druk
op de Nederlandse politie groeit niet alleen omdat de criminaliteitscijfers hoog
zijn, maar ook doordat het risicobesef en de onveiligheidsgevoelens onder
burgers toenemen (Terpstra, 2004a). Dit levert een serie tegenstrijdige verwach-
tingen op van burgers jegens de politie. 

Ten eerste is er sprake van ongelijke wensen over de wijze waarop de politie
behoort op te treden tegenover de verschillende bevolkingssegmenten. Enerzijds
ervaren burgers in hun eigen leefomgeving voornamelijk ‘kleine’ criminaliteit
en overlast. Anderzijds zien zij de ‘echte’, zware (gewelds)misdaad daarbuiten
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uitgroeien tot een van de grootste problemen voor de maatschappij als geheel.
In hun eigen wijk willen burgers graag dat de politie vroeg en alert optreedt
(hoewel de burger tegelijkertijd een overheid wil die hem persoonlijk zoveel
mogelijk met rust laat (Kuiper, 2000)). Daartegenover staat dat van de politie
buiten de eigen wijk wordt verwacht dat zij hard en repressief optreedt. In
‘probleemwijken’ waar veel verloedering en criminaliteit is, raken deze twee
werelden elkaar (Van der Vijver, 1993). Het is denkbaar dat burgers van
verschillende etnische groepen binnen één buurt dezelfde tweeslachtige eisen
stellen aan de manier waarop de politie tegenover henzelf en de ‘Ander’ dient
op te treden (Terpstra, 2004a).

Ten tweede wordt er een grotere maar tegenstrijdige prestatie van de politie
geëist. Aan de ene kant heeft de daaruit voortvloeiende kerntakendiscussie
geleid tot een intensiever en strakker repressief optreden. Het aantal interventies
en het oplossingspercentage zijn direct meetbaar. Aan de andere kant is ook
gebiedsgebonden politiewerk te beschouwen als een poging om aan de hoge
verwachtingen tegemoet te komen. Door een band met de bewoners op te
bouwen, kan gezag worden verdiend. Dit is echter moeilijker meetbaar, maar
daarom niet minder belangrijk. Door deze uiteenlopende eisen te stellen, wordt
de gewenste politiefunctie diffuser. Wat is nu wel een politietaak en wat niet?
Waar moet de politie zich op richten? (Welten, 2005). In tegenstelling tot de
publieke opinie volgens welke het de taak van de politie is om ‘boeven te
vangen’, betreft het meeste politiewerk in de dagelijkse praktijk nog steeds
ordehandhaving: het oplossen van intermenselijke conflicten en verlening van
noodhulp (Punch, 1983; Bayley, 1994; Reiner, 2000), zoals het ook in de
Politiewet wordt benoemd. Politiemensen krijgen tijdens hun opleiding en ook
bij bijscholing relatief weinig onderricht in taken die vallen onder ‘vredehandha-
ving’ en Kop et al. (1997) constateren een gebrek aan empathie en sociale
vaardigheden bij politiemensen.

Ten derde bestaat er een interne spanningsverhouding in de organisatie van
de politie als het gaat om het verwerven van een goede informatiepositie. In de
risicosamenleving wordt van de politie verwacht dat zij (in de risicobuurten)
veel en vlot informatie verzamelt om de maatschappelijke risico’s beheersbaar
te houden (Ericson & Haggerty, 1997). Dit pleit voor een decentrale aanpak, de
wijkagent zou daartoe tot ‘in de haarvaten van de samenleving’ aanwezig
moeten zijn. De politie krijgt een wezenlijke functie toegedicht bij het signaleren
van radicalisering en extremisme. Hoe moet zij dat doen? Letten op wapens en
baarden? Bezoeken afleggen in de moskee of het contact met de inlichtingen-
dienst aanhalen? De politieorganisatie beweegt zich echter in omgekeerde
richting. De organisatie in één nationale politie, het aanwijzen van landelijke
beleidsthema’s en uniforme verantwoording en prestatiebekostiging leiden tot
centralisering. Het handhavingssysteem verschuift van rechtstreeks, persoonlijk
contact naar anonieme, geautomatiseerde handhaving op afstand. Er is een
gelijktijdige ontwikkeling van lokalisering en centralisering gaande. Dit heeft
spanning op het lokale niveau van de buurt tot gevolg: landelijke prioriteiten
staan op gespannen voet met lokale wensen en behoeften (Terpstra, 2004a).
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Al deze tegenstrijdige verwachtingen leveren al genoeg problemen op, maar
daar komt bij dat de samenstelling van de bevolking drastisch is veranderd. Hoe
gaat de politie te werk in multiculturele achterstandswijken? Er bestaat in
Nederland heel veel onderzoek over de politie (zie voor een overzicht bijvoor-
beeld Ponsaers et al., 2009), over etnische diversiteit én over de relatie tussen
etniciteit en criminaliteit (zie voor een overzicht van dit ‘complex en beladen
onderzoeksterrein’ Van der Leun et al., 2010). Als we ons echter beperken tot
studies die betrekking hebben op de politie én de multiculturele samenleving,
blijkt Nederlandstalig etnografisch onderzoek naar de dagelijkse politiepraktijk
in de multiculturele omgeving schaars. Hooguit komt het thema multiculturali-
teit in politie-etnografieën zijdelings ter sprake (Punch, 1983; Van der Torre,
1999), gaat het slechts om enkele specifieke etnische groepen (Aalberts &
Kamminga, 1983; Coppes et al., 1997; Van der Torre & Stol, 2000; Bervoets,
2006; Kop & Euwema, 2007) of staat het interne diversiteitsbeleid centraal
(Çankaya, 2011). In België is het politiewerk in multiculturele buurten kwalita-
tief onderzocht, maar lag de focus op het model van community policing (Easton
et al., 2010b). In hoofdstuk vijf wordt dit politieonderzoek nader uitgewerkt. Er
is dus nauwelijks onderzoek naar het vraagstuk van multiculturaliteit als geheel
en hoe politiemensen op het laagste niveau daarmee omgaan. Mijn studie poogt
deze algemene leemte op te vullen, vooral door te kijken naar het alledaagse
werk van de uitvoerende politie in multiculturele achterstandswijken.

1.2  Probleemstelling

We zien dat de samenleving én de politieorganisatie in beweging zijn. Dat komt
hier samen. De politie is als gezicht van de overheid beeldbepalend voor de
reactie op multiculturaliteit. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe is de
reactie van de Nederlandse politie op het feit dat Nederland multicultureel is
geworden? Dit kun je op twee niveaus bekijken en daarmee in twee deelvragen
opsplitsen. Ten eerste onderzoek ik het politiek-bestuurlijke antwoord van de
politie op de multiculturalisering van de samenleving. Ten tweede bestudeer ik
hoe de uitvoerende politie te werk gaat in multiculturele achterstandswijken. 

Om deze empirie systematisch te analyseren heb ik een analytische kunst-
greep toegepast. Ik zocht theoretische constructen die als heuristisch middel
schuilgingen achter de empirisch waarneembare werkelijkheid. Hiertoe heb ik
gebruik gemaakt van ideaaltypen zoals Max Weber (1864-1920) die hanteerde
in zijn sociologiebeoefening, waarin het begrijpen (Verstehen) en oorzakelijk
verklaren van het sociaal handelen van mensen centraal staat (Weber, 1922a).
Een ideaaltype is een conceptueel model om de werkelijkheid te begrijpen
(Giddens, 2009). Het wordt gevormd door de eenzijdige accentuering van enkele
gezichtspunten en door de synthese van een groot aantal diffuse en concrete
individuele verschijnselen, die in overeenstemming met deze eenzijdig bena-
drukte gezichtspunten in één analytisch construct worden gegoten (Weber,
1922b). Een ideaaltype is geconstrueerd uit verschillende elementen van de
werkelijkheid en vormt een logisch en coherent geheel, dat nooit als zodanig in
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de empirische werkelijkheid gevonden zal worden (Coser & Rosenberg, 1977;
Elchardus, 2007). Alleen die zaken die constitutief zijn voor de gehele uitge-
beelde situatie, worden naar het uiterste getrokken. Zij is een overdrijving van
het typisch mogelijke (Zuurmond, 1994). Het woord ideaaltype impliceert hier
geen waardering. Het is een gedachtenconstructie, een theoretisch pure vorm,
geen ideaalbeeld of gewenst doel (Giddens, 2009). 

Ideaaltypen krijgen reliëf door ze te vergelijken met andere ideaaltypen. Zo
is Webers ideaaltype van het rationele legale gezag vaak zelfstandig of geïso-
leerd gepresenteerd, terwijl het slechts in contrast tot het traditionele en charis-
matische gezag te begrijpen is (Vroom, 1980). Door verschillende typen
tegelijkertijd te gebruiken kan de onderzoeker vergelijkenderwijs een concrete
bevinding afzetten tegen de ideaaltypische constructen, waardoor ontwikkelin-
gen gekarakteriseerd kunnen worden in de richting van een bepaald ideaaltype
(Zuurmond, 1994). Ook in dit onderzoek ga ik uit van twee ideaaltypen met hun
eigen verschijningsvormen en betekenisgeving. Door concrete situaties in de
empirische werkelijkheid te spiegelen aan deze twee typen, verwacht ik elemen-
ten terug te vinden van beide typen en kunnen we ze op hun waarde en heuris-
tisch nut beoordelen (Van de Wijngaart, 1991). Het feit dat ideaaltypische
constructen niet in pure vorm in de werkelijkheid terug te zien zijn, verhindert
hun conceptuele formulering niet. Hun nut ligt voornamelijk in het gebruik voor
systematische analyse (Zuurmond, 1994). Zo zijn kenmerken af te leiden uit de
ideaaltypen, die vervolgens dienen om het empirisch materiaal te ordenen.1 Deze
ordening leidt tot een uitspraak over de verklaringskracht van beide ideaaltypen
in de concrete werkelijkheid van politiewerk in multiculturele wijken.

In dit onderzoek zijn twee ideaaltypische modellen geconstrueerd uit
wetenschappelijke (politie)literatuur en een overzicht van de politiegeschiedenis.
De modellen vormen elkaars contrast. Het politiemanagementmodel wordt
uitgewerkt in hoofdstuk twee. Het kenmerkt zich door de termen beheersing,
top-down, structuur, uniformiteit en product. Het politiewerkmodel komt aan
bod in hoofdstuk drie. Dit wordt gekarakteriseerd door de kenmerken autono-
mie, bottom-up, cultuur, variatie en proces. 

Voor beide deelvragen zal onderzocht worden in hoeverre en op welke wijze
deze twee modellen de werkelijkheid kunnen verklaren. De eerste deelvraag
komt in hoofdstuk vier (voor het landelijk beleid) en aan het eind van hoofdstuk
vijf (§ 5.6.3 – voor het regionaal beleid) aan bod. De tweede deelvraag valt
uiteen in vier subvragen die de thema’s vormen voor de hoofdstukken zes tot en
met negen. We gaan ‘van binnen naar buiten’ de praktijk in. In hoofdstuk zes
onderzoek ik hoe het diversiteitsbeleid binnen de muren van de politieorganisa-
tie aankomt op de lokale werkvloer. Daarna gaan we de straat op om te zien wat
daar terecht komt van wat politiemensen binnen hebben geleerd en ervaren. In
hoofdstuk zeven behandel ik de vraag hoe het alledaagse politiewerk in multi-

1 Eerder onderzoek waarin iets soortgelijks is gedaan is bijvoorbeeld van Van der Torre (1999) die
vier politiestijlen als ideaaltypen heeft neergezet en van Van de Wijngaart (1991) die op ideaaltypi-
sche wijze twee perspectieven op drugsgebruik heeft behandeld.
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culturele achterstandswijken eruit ziet. Hoofdstuk acht gaat in op de vraag hoe
straatagenten de problemen die zij tegenkomen in multiculturele achterstands-
wijken duiden en hoe ze daarmee omgaan. Hoofdstuk negen ten slotte kijkt
specifiek naar de rol van wijkagenten in multiculturele achterstandswijken.

1.3  Methodologie

Veel politieonderzoek is kortlopend en weinig onafhankelijk. De alledaagse
praktijk op het laagste niveau krijgt maar beperkt aandacht, zeker als het gaat
om die werkelijkheid in de multiculturele samenleving als geheel. Bovendien
zijn studies vaak gebaseerd op dossiers, enquêtes of interviews. In dit onderzoek
is de eerste deelvraag onderzocht door bronnenstudie. Bestudering van weten-
schappelijke literatuur en tal van beleidsnota’s moesten de politiek-bestuurlijke
reactie op de multiculturalisering van de samenleving in kaart brengen. Voor
beantwoording van de tweede deelvraag was ik in de gelegenheid om langdurig
mee te draaien op de werkvloer en ‘van binnenuit’ te begrijpen hoe het dagelijks
politiewerk in multiculturele achterstandswijken vorm krijgt. Onderzoek
hiernaar impliceert directe en gedetailleerde waarneming van die sociale
werkelijkheid. Hierbij past een interpretatieve onderzoeksopvatting (’t Hart et
al., 1998), waarbij het gaat om idiografische kennis, een holistische kijk op de
werkelijkheid en een emic perspectief. In hoofdstuk vijf worden deze methodo-
logische uitgangspunten en de stromingen die mijn etnografische onderzoek
hebben geïnspireerd – het symbolisch interactionisme, de stadsetnografie en de
culturele criminologie – uiteengezet. Door participerende observatie heb ik
inzicht verkregen in hoe de politie te werk gaat in multiculturele achterstands-
wijken, hoe de interactie is met het publiek, maar ook in de rituelen en percep-
ties ‘achter de schermen’.

Dit veldwerk is voorafgegaan door een ronde langs 21 wijken waar ik 65
politiefunctionarissen uitgebreid heb geïnterviewd en waarover ik eerder heb
gepubliceerd (Kleijer-Kool, 2008). Op basis van dit eerste onderzoek was een
gedegen keuze voor twee wijken mogelijk waar ik intensief en langdurig
meeliep met uitvoerende politiemensen. In de steden Amersfoort en Deventer
heb ik tweemaal ruim een halfjaar participerende observatie verricht. Deze
omkering van volgorde is ongebruikelijk. Vaak wordt participerende observatie
beschouwd als een exploratiefase waarna kwantitatieve verificatie volgt. Ik heb
juist uit een groot aantal interviews oppervlakkige gezichtspunten opgedaan om
daarna tijdens het veldwerk echt te begrijpen wat er aan de hand is.

1.4  Relevantie

Deze studie wil een bijdrage leveren aan de theorie van het politiewerk door te
onderzoeken welke sociale constructies zich ontwikkelen, door interactiepatro-
nen met een gevarieerde bevolking te bestuderen en door te zien op de bedoelde
en onvoorziene effecten van beleid. Het gaat niet om het genereren van kennis
die primair beoogt te beheersen of in te grijpen, maar is gericht op het bieden
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van kennis die primair begrijpelijk maakt (Van Stokkom, 2008b). Dit onderzoek
hoopt daarmee een aandeel te hebben in de ontwikkeling van de culturele
criminologie, de sociologische theorie van het symbolisch interactionisme en de
stadsetnografie. Etnografisch onderzoek naar het alledaagse politiewerk speci-
fiek in multiculturele stadsbuurten is zeldzaam. Om dit hiaat op te vullen behelst
deze studie een levensechte beschrijving van de alledaagse praktijk van de uit-
voerende politie in twee multiculturele achterstandswijken en een systematische
analyse aan de hand van twee ideaaltypische modellen. Dit overstijgt de unieke
onderzoekssettings en maakt inhoudelijke generalisatie mogelijk (zie verder
hoofdstuk vijf). 

Naast theoretisch relevant is dit onderzoek maatschappelijk en politiek van
belang. Als één van de belangrijkste risicofactoren in onze moderne risico-
samenleving wordt de kwestie gezien van interetnische spanningen in achter-
standsbuurten. Bestuurders en beleidsmakers zien zich geplaatst voor de vraag
hoe zij de sociale orde moeten handhaven, ‘de boel bij elkaar houden’. De
politie speelt een eminente rol bij het voorkomen en beteugelen van geweld
tegen de overheid en onderling geweld tussen de bevolkingssegmenten. Boven-
dien wordt aan de politie een signalerende taak toebedeeld bij het onderkennen
van terrorisme en radicalisering. Dit plaatst haar voor een nieuwe opgave. De
politiek, het bestuur en de politieleiding hebben informatie nodig over de inhoud
van het dagelijkse werk van politiemensen op het laagste niveau.

1.5  Opbouw

In hoofdstuk twee wordt het ideaaltypische politiemanagementmodel en in
hoofdstuk drie het politiewerkmodel uitgewerkt. Vervolgens worden deze in
hoofdstuk vier toegepast op de beleidsgeschiedenis van de Nederlandse politie
in de multiculturele samenleving om daarmee deelvraag één te beantwoorden.
Dit eerste deel van het boek is gebaseerd op uitgebreide wetenschappelijke
literatuurstudie en documentenanalyse. Hoofdstuk vijf behelst vervolgens een
methodologische uitwerking en verantwoording van het etnografisch onderzoek
in de twee wijken en een beschrijving van het veld. In de hoofdstukken zes tot
en met negen komen de thema’s aan bod die deelvraag twee omvatten. Hoofd-
stuk tien bevat een conclusie waarin antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag
van dit onderzoek. Tot slot volgt een samenvatting van mijn studie.
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Politiemanagementmodel

2.1  Inleiding

De reactie van de Nederlandse politie op de multiculturalisering van de samenle-
ving wordt in dit onderzoek gespiegeld aan twee contrasterende ideaaltypische
modellen, waarvan de eerste centraal staat in dit hoofdstuk. Dit politiemanage-
mentmodel vloeit voort uit Webers ideaaltype van de rationele bureaucratie.
Daarom komt in § 2.2 en § 2.3 eerst zijn visie op rationalisering, gezag en
bureaucratie aan bod. Vervolgens wordt dit toegepast op de politie als staatsin-
stelling (§ 2.4) en op het interne management van de politieorganisatie (§ 2.5).
Redeneren vanuit een ideaaltype levert een bewust eenzijdige, extreme positio-
nering op en maakt daarmee systematische analyse mogelijk. In § 2.6 zal het
politiemanagementmodel gekarakteriseerd worden aan de hand van vijf kenmer-
ken, die het contrast vormen van de ideaaltypische kenmerken van het politie-
werkmodel in hoofdstuk drie.

2.2  Rationalisering en gezag

Het klassieke model van publieke organisaties is gebaseerd op Max Webers
ideaaltype van de rationele bureaucratie, dat deze Duitse socioloog aan het begin
van de vorige eeuw ontwikkelde. Webers belangstelling voor het verschijnsel
bureaucratie is alleen goed te begrijpen in de context van zijn hele sociologische
oeuvre. Daarin is de rode draad: hoe is de ontwikkeling van de moderne
maatschappij (Gesellschaft) uit meer traditionele vormen van menselijke
samenleving (Gemeinschaft) te begrijpen en te verklaren? Dat proces duidt hij
met één begrip: rationalisering. Weber werkt die gedachte niet alleen uit voor
organisatievormen, maar ook voor de muziek, godsdiensten en de economische
institutie (Vroom, 1980). In het rationaliseringsproces wordt de werkelijkheid
in toenemende mate gesystematiseerd en geordend om de beheersbaarheid en
voorspelbaarheid te vergroten. Weber was van oordeel dat het Westen zich
onderscheidde van de rest van de wereld door een grotere mate van rationalise-
ring, zich uitend in het belang van de empirisch-analytische kennis, in de
systematische samenwerking van wetenschap en technologie en de daaruit
voortvloeiende technologische innovatie, en in de rationalisering van organisatie
en bestuur door middel van de bureaucratie (Elchardus, 2007).
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In de overgang van Gemeinschaft naar Gesellschaft speelt de wijze van
gezagsuitoefening een belangrijke rol (Vroom, 1980). Weber onderscheidt drie
soorten duurzaam gezag naar hun uiteenlopende aanspraken op legitimiteit. Ten
eerste kan legitimiteit berusten op traditie. Mensen aanvaarden het gezag van
bepaalde personen, zoals koningen of feodale heersers, omdat het altijd van
generatie op generatie zo gegaan is, ongeacht hun persoonlijke kwaliteiten. Ten
tweede kan legitimiteit berusten op charisma. In dat geval zijn het de bijzondere
kwaliteiten die bepaalde personen worden toegedicht, zoals buitengewone
toewijding, heiligheid of heroïsche kracht, die maken dat men zich richt naar
hun aanwijzingen. Ten derde kan legitimiteit berusten op legaliteit. Het gezag
wordt als legitiem aanvaard, omdat het gefundeerd is in formele normenstelsels.
Karakteristiek is dat de machthebber zelf onderworpen is aan die normen. Hier
is geen sprake van het gezag van mensen over mensen, maar van het gezag van
wetten over mensen. Het betreft het gezag van een onpersoonlijke legale orde,
dat door Weber rationeel legaal gezag wordt genoemd. Dit gezag is kenmerkend
voor de moderne samenleving (Schwitters, 2008). 

Als elk ideaaltype is ook deze driedeling strikt abstract. Het is slechts een
opsomming van denkbare zuivere typen. In de werkelijkheid komen allerlei
mengvormen voor.

2.3  Webers rationele bureaucratie

Elk type gezag gaat gepaard met verschillende sociologische organisatievormen,
maar kent volgens Weber drie actoren: de politiek leider, zijn bureaucratische
staf en de individuele leden van de samenleving (Zuurmond, 1994). Het ontstaan
van legale vormen van gezag is de eerste stap op weg naar de rationalisering van
de samenleving. De rationele bureaucratie dient als instrument voor de uitoefe-
ning van legaal gezag (Vroom, 1980). De ontwikkeling van deze gezagsvorm
en de daarmee samenhangende bureaucratisering presenteert Weber vanuit een
macrosociologische beschouwing. Zijn analyse vangt aan op het niveau van de
staat. Het bijzondere is dat Webers ideaaltype ook van toepassing is op het
microniveau van organisaties (Zuurmond, 1994). Elke organisatie, waarin op
rationeel legale wijze gezag wordt uitgeoefend, is in deze terminologie een
bureaucratie. 

Weber beschrijft bureaucratisering als een doorlopend historisch proces,
onderdeel uitmakend van het rationaliserings- of moderniseringsproces, waarbij
steeds meer delen van de maatschappelijke werkelijkheid onderwerp van
besturing en beheersing worden. Typisch voor de ontwikkeling van moderne
westerse bureaucratieën – Weber had hierbij vooral de vroeg 20-eeuwse
legendarische Pruisische ambtenarij voor ogen – is het samengaan van bepaalde
economische en culturele ontwikkelingen (m.n. het kapitalisme), waardoor de
rationele bureaucratie een superieur instrument werd voor de staat om zijn taken
uit te voeren. Weber meende dat het zuiver bureaucratisch bestuur wat betreft
herkenbaarheid, prestatie en bruikbaarheid, technisch gezien de meest rationele
vorm van gezagsuitoefening is (Schwitters, 2008). De maatschappij werd
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volgens Weber in de moderne samenleving steeds meer op grond van doelratio-
nele overwegingen planmatig ingericht. In plaats van te vertrouwen op traditio-
nele gewoontes en religie, namen mensen rationele beslissingen gericht op een
welbewust doel (Giddens, 2009). De middelen werden optimaal gerangschikt
met het oog op het succesvol realiseren van dit doel. De op traditionele gezags-
verhoudingen gebaseerde Gemeinschaft ging dus over naar een op rationeel
legale (zakelijke) gezagsverhoudingen gebaseerde Gesellschaft. De bedrijfsvoe-
ring werd gerationaliseerd en ondergeschikt gemaakt aan doel-middel schema’s
(Zuurmond, 1994). Zodra taken meer complex werden, was een controle- en
managementsysteem noodzakelijk om daarmee om te gaan. De rationele
bureaucratie bleek een effectief antwoord op deze behoefte (Giddens, 2009),
vergelijkbaar met een ‘zeer rationeel opgebouwde machine’ (Elchardus, 2007:
322), gericht op maximalisatie van vaardigheden, accuraatheid en snelheid in het
volbrengen van gedefinieerde taken. 

Weber plaatst deze calculerende houding en systematisering van werkwijzen
tegenover het waarderationeel handelen. Dat is gefundeerd op de overtuiging dat
een handeling een intrinsieke waarde bezit, onafhankelijk van nut of resultaat.
Het uitvoeren van de handeling zelf is het doel, zoals een kapitein die uit
eergevoel weigert het zinkende schip te verlaten. Weber heeft rationalisering wel
de ‘onttovering van de wereld’ genoemd: aan rationele verklaringen (zoals het
economisch nut) wordt een hogere waarde toegekend dan aan verklaringen op
andere gronden, zoals religie of traditie. Juist rationeel legaal gezag is een teken
van de onttovering van de wereld: men aanvaardt door de heersers uitgevaardig-
de regels omdat de bevoegdheid om die regels te stellen zelf op regels gefun-
deerd is (Schwitters, 2008). Dat betekent dat gehoorzaamheid niet persoons-
gebonden, maar regelgebonden is. 

Deze legale gezagsuitoefening krijgt op het niveau van een individuele ratio-
nele, dat wil zeggen, doelmatige organisatie vorm in de volgende werkwijzen
(Weber, 1922a in Vroom, 1980:13-14):
1. het werk wordt verricht in een voortdurende en geregelde uitoefening van

ambtstaken;
2. ambtstaken zijn gekoppeld aan competenties (= aan personen toegewezen

taakomschrijvingen met daaraan verbonden voldoende verantwoordelijk-
heden en scherp omlijnde bevoegdheden om machtsmiddelen te gebruiken);

3. deze competenties zijn hiërarchisch geordend, zodat enerzijds controle van
bovenaf, anderzijds beroepsmogelijkheden van onderaf zijn gegarandeerd;

4. de taken worden uitgevoerd volgens vaste regels, die technisch of normstel-
lend kunnen zijn; kennis van beide soorten regels wordt verkregen via een
degelijke vakopleiding en is een noodzakelijke voorwaarde om een ambtelij-
ke functie te kunnen bekleden;

5. de bestuursmiddelen zijn eigendom van de organisatie; de ambtenaar die ze
gebruikt moet er rekening en verantwoording over afleggen;

6. de arbeidsplaats of ambtstaak is op geen enkele wijze het eigendom van de
ambtenaar;
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7. alle bestuurshandelingen worden schriftelijk vastgelegd en bewaard in
archieven.

Ideaaltypisch wordt de rationeel legale bureaucratie dus gekenmerkt door een
monocratische structuur met een strikte hiërarchie en een hoge mate van
formalisering, centralisering, specialisering en standaardisering. 

Deze belangrijke elementen uit Webers ideaaltype worden nu nader toege-
licht. Hiërarchische verhoudingen vormen de ruggengraat van elke bureaucrati-
sche organisatie. De top van de organisatie bepaalt alle activiteiten en verant-
woordelijkheden. Daardoor blijft ook een omvangrijke bureaucratie bestuurbaar.
Hiërarchisering moet dan worden begrepen als het proces waardoor zo’n
verticale rangschikking ontstaat. Hiërarchie is bedoeld als oplossing voor een
wezenlijk probleem in elke organisatie: de coördinatie van de activiteiten van
allerlei functionarissen. Centralisering is een verwant begrip. Het verwijst naar
het niveau van besluitvorming in een organisatie. De mate van centralisering kan
worden afgelezen uit het aantal hiërarchische lagen dat gepasseerd moet worden,
voordat een beslissing legitiem kan worden genomen en met de uitvoering ervan
kan worden begonnen. In de rationeel legale bureaucratie dient centralisering
eveneens de bestuurbaarheid van de organisatie. Formalisering wijst voorts op
de mate van het schriftelijk vastleggen van handelingen, beslissingen en regels.
Door alles op papier te zetten wordt duidelijk wat elke functionaris moet doen.
Overlappingen en lacunes worden zichtbaar. Genomen beslissingen blijven
bewaard en beïnvloeden nieuw te nemen besluiten. Dat garandeert continuïteit,
maar ook controle op ongewenste afwijkingen. Standaardisering, ten vierde,
betreft de routinematigheid van de werkwijze door middel van regels. Voor-
schriften en reglementen bepalen het werk. Niets is mogelijk zonder van hoger-
hand uitgevaardigde en gelegitimeerde regelingen. Formalisering en standaardi-
sering zijn nauw met elkaar verbonden. Gestandaardiseerde procedures worden
schriftelijk vastgelegd om hun werkingskracht te vergroten. Ten slotte nog het
element specialisering, dat kan worden omschreven als het begrenzen van taken,
die door de afzonderlijke leden van de organisatie moeten worden verricht. Dit
vindt niet alleen op individueel niveau plaats. Ook grotere onderdelen van de
organisatie kunnen de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van een
verzameling taken. Organisaties kunnen zo in gespecialiseerde eenheden worden
opgedeeld, op basis van kennis en efficiencyoverwegingen (Vroom, 1980;
Zuurmond, 1994).

Deze mechanische structuur belichaamt een absolute gehoorzaamheid aan
het rationeel legale gezag. En die gehoorzaamheid waarborgt de continuïteit van
het gezag. Zij maakt calculatie mogelijk, waardoor beheersing ontstaat (Zuur-
mond, 1994). De rationele bureaucratie is dus bovenal op te vatten als beheer-
singsinstrument.
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Schematisch zijn de kenmerken van Webers ideaaltype van de rationele bureau-
cratie als volgt weer te geven:

Kenmerken rationele bureaucratie (Webers ideaaltype)

Hiërarchisering
Proces van verticale rangschikking, waarbij één of meer functies
ondergeschikt zijn aan een hogere functie

Centralisering
Niveau van besluitvorming; de mate waarin vanuit één centraal
punt de besluitvorming plaatsvindt

Formalisering
Mate van het schriftelijk vastleggen van handelingen, beslissingen
en regels

Standaardisering Routinematigheid van de werkwijze door middel van regels

Specialisering
Begrenzing van taken op basis van kennis en efficiency-overwe-
gingen

2.4  Politie als staatsinstelling

Weber (1947) ziet de staat als een maatschappelijke institutie die zich kenmerkt
door haar succesvolle aanspraak op het alleengebruik van geweld voor en
namens de samenleving. Deze visie toont een nauwe relatie tussen staat en
politie. Voor de binnenlandse situatie heeft de politie dit geweldsmonopolie in
handen. Het onderscheidend kenmerk van de staat komt in organisatorisch
opzicht tot uitdrukking in het bestaan van de politie (Rosenthal, 2007). Vroeg
of laat ontwikkelen zich in de geschiedenis van de moderne staten zulke aparte
organisaties. De ontwikkeling van de Nederlandse politie past in de historische
ontwikkeling van de bureaucratisering à la Weber – in macrosociologische zin –
zoals hiervoor is beschreven.

2.4.1  Van Franse origine 

Fijnaut (2007a) beschrijft de moderne politie – zoals zij sinds de achttiende
eeuw in Europa is ontstaan – in de ondertitel van zijn lijvige boek over de
historie van de Nederlandse politie als ‘een staatsinstelling in de maalstroom van
de geschiedenis’. Het is een ‘instelling die – dankzij haar institutionele positie
en operationele organisatie, haar formele bevoegdheden en materiële middelen –
sinds lang zowel in de ordening van het sociale leven van alledag als in de
beheersing van (potentieel) gewelddadige conflicten een cruciale (f)actor vormt’
(ibid.:19). Zij is vanaf het begin gezien als een apparaat om op het grondgebied
van staten macht, zo nodig met geweld, te kunnen uitoefenen ter handhaving en
herstel van de gevestigde orde. Daarom is haar organisatie in welk politiek
bestel ook steeds opgehangen aan de autoriteiten die met macht zijn bekleed. En
daarom werd zij altijd zodanig georganiseerd dat die macht ook daadwerkelijk
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kon worden uitgeoefend. Daartoe is zij niet alleen continu op het gehele
grondgebied aanwezig, maar beschikt zij ook over de bevoegdheden en midde-
len om constant informatie te vergaren en desnoods geweld toe te passen. Deze
verbondenheid tussen politie en politiek is alom in West-Europa heel duidelijk
in tijden van oorlog, revolutie en staatsgreep, maar zij manifesteert zich ook op
minder ingrijpende momenten in de politieke geschiedenis van landen, zoals bij
collectief protest tegen overheidsbeleid of in het geval van ernstige misdaadpro-
blemen. Fijnaut maakt duidelijk dat de politiegeschiedenis dus onverbrekelijk
deel uitmaakt van de politieke en sociaaleconomische geschiedenis van een
land.

De politie vormt samen met de krijgsmacht de zogenaamde zwaardmacht van
de staat. Dit betekent dat zij beschikken over een uitgebreid scala aan gewelds-
instrumenten om de belangen van de staat te beschermen (Van Eekelen &
Muller, 2004). Tussen de beide zwaardmachten bestaat een traditionele domein-
afbakening: de politie bezit het primaat voor de handhaving van de interne
veiligheid en de krijgsmacht dat van de waarborging van de externe veiligheid
van de staat. Dit onderscheid is pas in de negentiende eeuw ontstaan. Tot die tijd
was het in Europa gebruikelijk dat het leger, samen met lokale milities, waakte
voor de veiligheid van de burger (Neuteboom & Ducheine, 2007). Vóór de
Franse tijd was er in Nederland eigenlijk helemaal geen politie. Nederland was
een lappendeken van steden en regio’s die allemaal zo hun eigen oplossing
hadden om de orde te handhaven – of niet, want de gedachte dat het de plicht
van de overheid was om een permanente politiemacht paraat te hebben, bestond
nog niet. Napoleon bracht daar verandering in (De Koning, 2010). 

Evenals de politiestelsels in andere Europese landen gaat ook het Nederland-
se politiebestel in hoge mate terug op het stelsel dat gedurende de Franse
Revolutie (1789-1799) op Franse bodem werd georganiseerd en dat in de
napoleontische tijd (1799-1813) in vele bezette gebieden met zachte dwang of
harde hand werd ingevoerd. Het politieapparaat werd volgens een en hetzelfde
model op een ongekend systematische manier georganiseerd, met een hiërarchi-
sche piramidestructuur. Vooral onder aanvoering van J. Fouché, de roemruchte
minister van Politie onder Napoleon, diende de gendarmerie als verlengstuk van
de Franse bezettingspolitiek en hield zich met name bezig met het onderdrukken
van ongeregeldheden, het nemen van represaillemaatregelen en opsporing van
zowel deserteurs als lotelingen die zich niet hadden gemeld voor de dienstplicht
(Croes, 2005). In feite was Nederland toen een moderne politiestaat, een staat
waarin het politieapparaat naast en boven bestuur en justitie was komen te staan
en met zijn eigen bevoegdheden en middelen rechtstreeks het politieke program-
ma van de centrale machthebbers uitvoerde (Fijnaut, 2007a). Waar tot ver in de
achttiende eeuw de politiestaat symbool was van goed bestuur en vooruitstre-
vende administratie, werd het sinds de Franse tijd het schrikbeeld van terreur,
bruut machtsmisbruik en martelpraktijken (Rosenthal, 2007). 

De vestiging van dit Franse politiestelsel vormde voor Nederland in allerlei
opzichten een grote breuk met het verleden. Zoals gezegd, was er vóór die tijd
geen uniform politieapparaat dat permanent controle kon uitoefenen op het doen
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en laten van de bevolking. Nieuw was ook Napoleons landelijk opererende
militaire politiekorps, de gendarmerie impériale – de basis voor de latere
Marechaussee – die dag in dag uit overal patrouilleerde en zo nodig kon worden
samengebracht om grootschalige ordeverstoringen tegen te gaan. En bestuurders
en burgers waren zeker niet gewend dat er met name in de grote steden door de
politie – al dan niet via tipgevers – systematisch toezicht werd uitgeoefend op
de ontwikkelingen in het openbare leven en speciaal de publieke opinie. Fijnaut
(2007b) noemt het dan ook geen wonder dat er nogal wat verzet bestond tegen
dit autoritaire politiesysteem. Daarom zou men kunnen verwachten dat dit
complexe civiel-militaire en sterk centrale stelsel na de ineenstorting van het
napoleontische rijk in de voormalige bezette gebieden direct werd afgeschaft.
Niets is minder waar, en de reden is volgens Fijnaut (2007a) vrij eenvoudig:
handhaving van een apparaat dat in menig opzicht zo doeltreffend was gebleken,
paste volledig in het kader van het nieuwe Europese machtsevenwicht dat op het
Congres van Wenen1 door herverdeling van de politieke kaart was bereikt. Dit
politiemodel verbreidde zich in Europa omdat het bleek te werken voor uiteenlo-
pende praktische problemen – zoals het oppakken van bedelaars en zwervers,
of het onder de duim houden van rovers en opstandelingen – terwijl het tegelij-
kertijd hielp het gezag op centraal niveau te concentreren. ‘Het absolutisme
heeft een centralisatie van de bureaucratie bevorderd, maar met het verdwijnen
van het absolutisme, verdwijnt de bureaucratie niet’ (Zuurmond, 1994:22). In
politiek onzekere tijden was men ook in het nieuw ontstane Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden (dat Nederland en het huidige België omvatte) snel overtuigd
van de kwaliteiten van een militair politiekorps, dat opzettelijk de titel
maréchaussée kreeg om elke associatie met de Franse gendarmerie zoveel
mogelijk tegen te gaan. Naast deze centralisering werd decentralisering van het
politieapparaat ingezet. Bij de hervorming van de civiele politie werd wel
vastgehouden aan een (van origine Frans) systeem van commissarissen van
politie (voor de steden) en veldwachters (voor de dorpen), maar werd ook
besloten het meer op gemeentelijke leest te schoeien en de rangen te zuiveren
van verstokte aanhangers van het oude bewind. 

2.4.2  Ondergeschikt in de polder

Toch bleek in Nederland geen plaats voor het zogenoemde afzonderlijke
politiebestuur. In 1818 verdween de functie van minister van Politie en werd de
politie ingebed in de bestuurlijke, justitiële en militaire structuren van de
rechtsstaat. Dit resulteerde onder meer in de Gemeentewet van 1851 die de
gemeentepolitie introduceerde met de burgemeester als gezagvoerder (Croes,
2005). Om de uitwassen van de Franse revolutie in de toekomst te voorkomen
was het slechts aanvaardbaar dat de politie ondergeschikt zou zijn aan het recht

1 Na de val van Napoleon werd in 1814 en 1815 het Congres van Wenen gehouden door de overwin-
nende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk met als doel de
staatkundige herordening en institutionele reconstructie van Europa.
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en het democratisch gezag. In de democratische rechtsstaat is dit een vanzelf-
sprekende norm, die rechtstreeks verband houdt met de unieke machtspositie
van de politie. Zij heeft immers volgens de democratische staatsleer in beginsel
het binnenlandse monopolie van legitieme geweldsuitoefening. In de zogeheten
trias politica van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht is het
ambtelijk apparaat (waaronder de politie) ondergeschikt aan de uitvoerende
macht, wier gezag direct of indirect terugvoert op een electoraal mandaat.
Sturing en controle worden in een dergelijk bestel van groot belang geacht.
Zoals voor elke ambtelijke organisatie in de democratische rechtsstaat geldt ook
voor de politie dat die sturing en controle langs twee wegen tot stand komen.
Enerzijds wordt de politie aangestuurd door instanties die niet tot de politie
behoren. Zo wordt de externe controle op de uitoefening van haar taken zeker
gesteld. Anderzijds kent de politieorganisatie een interne machts- en invloeds-
structuur en zo wordt ook binnen de organisatie zelf controle op het eigen
functioneren uitgeoefend (Rosenthal, 2007). Op dit laatste wordt hierna in § 2.5
nader ingegaan.

In sommige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, zijn de bevoegdhe-
den van de politie, dus ook van elke individuele politiefunctionaris, rechtstreeks
te herleiden uit de wet. In de common law-traditie is de politie eerst en vooral
verantwoording schuldig aan de wet. De politie kent daar in theorie een hoge
mate van autonomie. Haar enige echte baas is de wet; de externe controle op de
naleving van de wet is in handen van de rechter. Wanneer de politie naar het
oordeel van de bevolking onvoldoende presteert, zullen de publieke opinie en
de vertegenwoordigende organen corrigerend optreden (Rosenthal, 2007). In
Nederland is wettelijk vastgelegd dat de politie haar taken vervult in overeen-
stemming met de geldende rechtsregels. Maar daaraan voegt de wet toe dat de
politie die taken ook in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag uitoefent. Die
taken worden voorts expliciet omschreven: ‘de daadwerkelijke handhaving van
de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die het behoeven’ (art. 3
Politiewet 2012). Deze drie restricties – overeenstemming met de geldende
rechtsregels, ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en de expliciete benoe-
ming van de te vervullen taken – maken duidelijk dat de politie in de democrati-
sche rechtsstaat aan banden is gelegd (Rosenthal, 2007).

Sinds de totstandkoming van het moderne politieapparaat is de staatkundige
inbedding echter onderwerp van politieke discussie geweest. Vanuit het oogpunt
van politieke legitimiteit – niet alleen in termen van doeltreffendheid, maar ook
van rechtmatigheid – is het van oudsher een cruciale kwestie welke (bestuurlij-
ke, justitiële en/of militaire) autoriteit onder welke omstandigheden kan beschik-
ken over dit apparaat voor het nemen van zijn verantwoordelijkheid en het
uitvoeren van zijn taak (Fijnaut, 2007a). De Koning vergelijkt de discussies over
de Nederlandse politie met de film Groundhog Day, waarin presentator Phil
Connors iedere ochtend opnieuw wakker wordt op dezelfde dag en steeds weer
exact hetzelfde mee moet maken. Want ‘[a]fgezien van crashende computers
zijn alle discussies die nu spelen bij de Nederlandse politie al zeker twee eeuwen
oud’ (2010:41). In feite duren twee vragen tot op de dag van vandaag voort. 
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De eerste vraag was of de handhaving van de orde een civiele of een militaire
taak was. We zagen dat het in de negentiende eeuw in Europa heel normaal was
dat het leger werd ingezet tegen opstandige burgers. Tegenwoordig is de politie
in de Europese Unie in principe civiel. Er zijn maar zes landen die een deels
militaire politie hebben: Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Roemenië en
Nederland. De Koninklijke Marechaussee – als onderdeel van Defensie – is dan
ook een wat vreemde eend in de bijt. De verhouding tussen civiele en militaire
ordehandhaving ligt nog altijd gevoelig. 

De tweede vraag was of de politie landelijk of lokaal georganiseerd moest
worden. In de afgelopen tweehonderd jaar laveerde ons land tussen een model
van een centraal aangestuurde nationale politie en een lokaal aangestuurde
gemeentepolitie. Omdat beide modellen in verschillende mate tegelijkertijd
werden nagestreefd, bestond het resultaat uit verschillende politieorganisaties
met onduidelijke en overlappende bevoegdheden, die vanaf verschillende
bestuursniveaus werden aangestuurd (Croes, 2005). In feite is het Nederlandse
politiebestel altijd hybride geweest, ‘een typische, beetje rommelige poldercon-
structie’ (De Koning, 2010:44). Uiteindelijk ontstond in de negentiende eeuw
een politieapparaat met vijf poten: het Korps Marechaussee (onder Defensie en
Justitie), de Rijksveldwacht (onder Justitie), de gemeentepolitie (onder Binnen-
landse Zaken), de politietroepen (onder Defensie) en de gemeenteveldwacht
(onder de burgemeester). Ze deden allemaal hetzelfde, maar hadden verschillen-
de bazen.

2.4.3  Duitse invloed

Fijnaut noemt de tweede bezettingsperiode van ons land één van de ‘natuurlijke’
(2007a:27) omslagpunten in de geschiedenis van de Nederlandse politie. De
Duitse bezetting beschouwt hij als de belangrijkste fase in het transformatiepro-
ces van een ‘hopeloos verdeeld’ (ibid.:181) gemeentelijk georganiseerd politie-
bestel tot een bestel waarin de politie op hoofdlijnen centraal wordt beheerd en
aangestuurd. In deze periode onderging het politiebestel de meest ingrijpende
veranderingen. De Duitsers konden niet overweg met de versnipperde Neder-
landse politie: ze hadden een efficiënt, centraal geleid apparaat nodig. Onder de
strakke regie van de Höhere SS- und Polizeiführer H. Rauter werden zowel het
gezag als het beheer over de politie gecentraliseerd. Na de oorlog was de grote
vraag: hoe nu verder met de Nederlandse politie? Er was een grote zuivering
nodig, omdat veel politiemensen gecollaboreerd hadden met de Duitsers.2

Tegelijkertijd was er het pijnlijke besef dat de Duitse daadkracht in sommige
gevallen terecht een eind had gemaakt aan tientallen jaren van polderdiscussies.
Niemand wilde terug naar het versnipperde politiebestel van voor de oorlog.
Maar centraal gezag over de politie is eng, omdat dan het directe bevel over de
inzet van alle politiemensen in één hand komt te liggen. Dat is het recept voor

2 Overigens was er ook vanuit de politie op steeds grotere schaal verzet geboden tegen de Duitsers
(Meershoek, 1999; Croes, 2005). 
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een politiestaat, zoals de Duitse bezetting had laten zien. Dat verschillende
organen zeggenschap hebben over de politie, ‘sluit aan bij de democratisch-
rechtsstatelijke argwaan tegen concentratie van overheidsmacht’, aldus Elzinga
& Koopman (1998:5). Het gezag over de politie moest dus weer worden zoals
het in de negentiende eeuw al was geregeld: de burgemeester was verantwoorde-
lijk voor de openbare orde en de hulpverlening, en de officier van justitie voor
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (Terpstra & Van der Vijver,
2005). Het beheer over de politie was een heel ander verhaal. Na moeizame
discussies kwam er een compromis in de Politiewet van 1957, waarbij de 65
grootste gemeenten hun eigen korps kregen (de onder Binnenlandse Zaken
ressorterende gemeentepolitie) en de rest van Nederland (het platteland) werd
bediend door de onder Justitie vallende rijkspolitie (De Koning, 2010; Croes,
2005). 

Al snel werden echter de functionele beperkingen van het nieuwe politiebe-
stel voelbaar – bijvoorbeeld op het gebied van verkeerstoezicht en misdaadbe-
strijding. In de Tweede Kamer maakte men zich al vanaf de jaren vijftig zorgen
over de aansluiting van de politie bij de maatschappelijke ontwikkelingen,
vooral op het punt van ordehandhaving. Het onvermogen van de Amsterdamse
politie om in het ‘rampjaar’ 1966 op een adequate manier de ordeverstoringen
(met name de rellen tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus en het Bouwvak-
oproer enkele maanden later) in de stad te beheersen, toonde een ‘klimaat van
grimmige polarisatie in de stad’ (Fijnaut, 2007b:150) tussen bestuur en politie
enerzijds en allerlei demonstranten anderzijds. 

De onrust van de jaren zestig beschouwt Fijnaut (2007a) als het volgende
‘natuurlijke’ omslagpunt in de geschiedenis van de Nederlandse politie, omdat
dit in allerlei opzichten zowel op korte als op lange termijn grote invloed had op
de organisatie en werking van het politiewezen. De organisatie, overheid en
leiding inbegrepen, stelde de politie – die altijd geconfronteerd wordt met grote
maatschappelijke problemen – niet in staat die problemen op een adequate
manier aan te pakken. En dan wordt zij zelf deel van de problemen. Ondanks de
kritiek op het politieoptreden in Amsterdam, en regelmatig terugkerende
voorstellen tot bestelswijziging, bleef het naoorlogse politiebestel nog tot begin
jaren negentig op hoofdlijnen ongewijzigd (Croes, 2005). In de jaren zeventig
en tachtig werd de politie steeds meer geconfronteerd met problemen als
grootschalige en gewelddadige ordeverstoringen, georganiseerde misdaad en
terrorisme, en vervreemding in wijken. De tegenstelling groeide tussen de
inrichting van het politiebestel en de operationele ontwikkelingen en behoeften
in de politie. Na wederom een moeizame worsteling leidde dit uiteindelijk in
1989 tot het kabinetsbesluit om de Gemeentepolitie en de Rijkspolitie samen te
voegen tot vijfentwintig regionale korpsen en een Korps Landelijke Politiedien-
sten. Dit mondde uit in de Politiewet van 1993. Desondanks was er toch weer
sprake van een verdeeld politiebestel, ‘een halve oplossing voor een slepend
probleem’, aldus een teleurgestelde Fijnaut (2007a:173). Tegelijk met de
gedeeltelijke centralisering werd namelijk ‘decentraal, tenzij’ – met beheer en
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gezag nog zoveel mogelijk op regionaal of lokaal niveau – als leidend principe
ingevoerd (Huberts et al., 2004).

2.4.4  Centralisering en bedrijfsmatig denken

De invoering van de Politiewet in 1993 voorzag vooral vergroting van de
effectiviteit en efficiëntie. Schaalvergroting zou de politie flexibeler moeten
maken, haar slagkracht vergroten en een beter antwoord bieden op de internatio-
nalisering van de criminaliteit (Terpstra & Van der Vijver, 2005). Al in 1995
concludeerde de Algemene Rekenkamer dat er wat doelmatigheid en doeltref-
fendheid betreft nog een lange weg te gaan was (in Fijnaut, 2007b). Er werden
kritische kanttekeningen geplaatst bij het functioneren van de regionale colleges,
de positie en geringe invloed van de gemeenteraden, de lokale inbedding van de
politie en de problemen die samenhangen met de splitsing van gezags- en
beheersverantwoordelijkheid over de politie (Gunther Moor et al., 1998;
Rosenthal et al., 1998; Terpstra, 2002; Huberts et al., 2004). De politie kwam in
een bestuurlijk vacuüm terecht, ofwel het ‘democratisch gat’: het beleid en het
beheer ten aanzien van de politie werden op regionaal niveau bepaald en er was
geen democratisch orgaan waar tegenover verantwoording werd afgelegd
(Terpstra & Van der Vijver, 2005). Het behoort evenwel tot de grondbeginselen
van de democratische rechtsstaat dat juist een organisatie als de politie met haar
geweldsmonopolie zich voegt in de structuur van het staatsbestel: onze gedecen-
traliseerde eenheidsstaat met drie volwaardige bestuurslagen: het Rijk, de
provincies en de gemeenten (Rosenthal, 2007).

Het streven naar verbetering van het beheer en bevordering van effectiviteit
en efficiëntie dwingt het principe ‘decentraal, tenzij’ echter steeds meer naar de
achtergrond. Centralisering en uniformering nemen sinds de jaren negentig hand
over hand toe. Er wordt een zogenoemde Beleids- en Beheerscyclus ingesteld,
waarin beleidsthema’s voor de politie jaarlijks centraal worden vastgesteld.
Vanaf 1998 worden landelijke beleidsprioriteiten voor de politie vastgelegd
(Terpstra, 2010). Mede onder druk van nieuwe veiligheidsproblemen die het
regionale niveau overstijgen, zoals georganiseerde criminaliteit of terrorisme,
worden steeds meer taken op een hoger niveau georganiseerd, bijvoorbeeld door
de instelling van gespecialiseerde opsporingsteams of de Nationale Recherche
(Terpstra & Van der Vijver, 2005). Zowel de ondersteunende als de executieve
rol van het Korps Landelijke Politiediensten wordt uitgebreid. En er wordt in
2006 een ‘voorziening tot samenwerking Politie Nederland’ opgericht. Ook
buiten de Politiewet om zijn belangrijke vormen van centralisering waar te
nemen, zoals de nationale aansturing van het stelsel tot bewaking en beveiliging
van personen en objecten (Fijnaut, 2007b). Uit dit alles valt op te maken dat de
rijksoverheid zich niet meer op afstand van de regionale korpsen bevindt, maar
hun beheer en taakuitvoering in grote lijnen rechtstreeks stuurt. 

Nauw hieraan verbonden is de opkomst van het bedrijfsmatige denken
binnen de politie, evenals eerder in veel andere publieke sectoren (Terpstra &
Trommel, 2006). Terpstra (2010) laat zien dat deze ontwikkeling zich in eerste
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instantie vooral voordeed in de Angelsaksische wereld en in de loop van de
jaren negentig ook politieorganisaties in continentaal-Europese landen als
België, Duitsland en Nederland beïnvloedde. Basisgedachte is dat aan het
bedrijfsleven ontleende managementvormen en -instrumenten ook toegepast
moeten worden op publieke organisaties als de politie. Veel van de voorstellen
tot hervorming van de publieke sector waren ontleend aan het gedachtegoed van
het Nieuw Publiek Management, een internationale beweging die vanaf eind
jaren tachtig steeds meer invloed kreeg (Osborne & Gaebler, 1992). Het omvat
een variatie aan technieken en perspectieven, die bedoeld zijn om het gebrek aan
effectiviteit en efficiëntie in het traditionele bestuursmodel te ondervangen.
Dehn definieert het New Public Management paradigma als ‘the entire collec-
tion of tactics and strategies that seek to enhance the performance of the public
sector’ (2001: 26). Het uitgangspunt is dat de oude bureaucratische organisatie-
vormen die opkwamen in de twintigste-eeuwse industriële samenleving wellicht
toen gepast waren, maar dat de grootschalige en rigide structuren niet meer
aansluiten bij de huidige tijd van directe communicatie, waarin economische
waarde is gebaseerd op informatie in plaats van industriële productie. Het meest
dominante thema in deze perspectieven is de poging marktmechanismen te
implementeren om prestaties in de publieke sector te verbeteren. De economi-
sche waarde van zaken en diensten is dan kwantitatief meetbaar. Het bereiken
van doelen staat voorop. Daar worden uitvoerders en managers op verschillende
niveaus in de organisatie op afgerekend (Pfiffner, 2004).

Onder invloed hiervan werden binnen de politie allerlei veranderingen
doorgevoerd: nieuwe vormen van leiderschap, de vestiging en uitbreiding van
bedrijfsbureaus (én bedrijfsmatig georiënteerde beroepsgroepen), de invoering
van kwaliteitsmanagement en de gedachte dat de burger moet worden opgevat
als een ‘klant’ van de politie. Het veelbesproken systeem van de prestatieafspra-
ken die in 2003 van kracht werden, is het meest controversiële voorbeeld van
deze veranderingen. Daarbij hangt een deel van de financiering van de korpsen
af van hun score op uniforme, kwantitatieve prestatie-indicatoren (Terpstra,
2010). Alhoewel in 2007 in de hernieuwde afspraken meer aandacht is voor
preventie en kwaliteit (De Kleuver, 2007), blijft kritiek op dit prestatiemanage-
ment bestaan (Van Calster, 2010). Deze groeiende bedrijfsmatigheid is geba-
seerd op utilitaristische noties waarin waarden zoals effectiviteit, economie en
efficiëntie (de zogenoemde drie E’s) centraal staan (Clarke & Newman, 1997).
Schaarse en dure middelen moeten dan vooral ingezet worden voor zogenaamde
‘kerntaken’, en ‘oneigenlijke’ taken (zoals hulpverlening) of taken die onvol-
doende bijdragen aan de kernprestaties worden overgelaten aan andere partijen
(Van der Torre et al., 2007). Het Nieuw Publiek Management wordt gezien als
een strategie om het tanende vertrouwen van de burgers in de politie terug te
winnen. De veronderstelling daarbij is dat de legitimiteit van de politie in
belangrijke mate afhangt van haar aantoonbare prestaties (Terpstra & Van der
Vijver, 2005). Terpstra noemt dit in navolging van Suchman (1995) ‘consequen-
tiële legitimiteit’ (2010:175). Werd tot in de jaren tachtig de legitimiteit van de
Nederlandse politie nog traditioneel gevonden in symbolische, procedurele en
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structurele aspecten, sindsdien krijgt zij onder invloed van het bedrijfsmatige
denken legitimiteit omdat zij haar output en prestaties (consequenties) weet te
realiseren.

Ondanks de grote invloed van Nieuw Publiek Management op het overheids-
beleid in veel westerse landen, vormt deze beweging een verre van consistent
geheel van opvattingen. Enerzijds wordt meer gesteund op de markt, en pleit
men voor decentralisering, activering van burgers en autonomie van professio-
nals, anderzijds is er juist sprake van ‘re-hiërarchisering’ (Terpstra, 2010:135)
en wordt meer verwacht van een strakke en soms dirigistische rol van de
overheid. Nieuw Publiek Management wordt daarom wel opgevat als een
hedendaagse vorm van rationalisering (Gastelaars, 2009). In de Nederlandse
politiepraktijk van de afgelopen jaren heeft het bedrijfsmatige denken vooral
nieuwe vormen van centralisering, hiërarchisering en standaardisering gecre-
eerd. Dit heeft vooral te maken met de gedachte bij politiek en bestuur op
landelijk niveau dat de politiekorpsen slecht ‘presteren’, zich onvoldoende laten
‘sturen’ en ‘afgerekend’ zouden moeten worden op hun prestaties (Terpstra &
Van der Vijver, 2005). De (te ver doorgevoerde) nadruk op resultaten en
prestatiemanagement van het bedrijfsmatige denken zou juist hebben geleid tot
meer regelgeving en bureaucratie (Kickert, 2008). Critici menen dan ook dat
publiek management wezenlijk anders is dan bedrijfsmanagement, waarin
kwantitatieve prestatie-indicatoren zo’n centrale plaats innemen (De Bruijn,
2001). Ritzer (1993) beschrijft in The MacDonaldization of Society hoe steeds
meer sectoren van het leven volgens bureaucratische principes worden georgani-
seerd. Bureaucratisering heeft het hedendaagse streven naar efficiëntie, bereken-
baarheid, voorspelbaarheid en controle geschapen. In feite ziet hij in de lokale
MacDonald’s de ultieme toepassing van Webers rationeel bureaucratisch
ideaaltype.

 
2.4.5  Nationale politie 

De vorming van een nationale politie past naadloos in deze centraliseringsten-
dens. Het wordt beschouwd als een unicum in de Nederlandse geschiedenis dat
de nationale politie nu zonder de dwingende hand van vreemde overheersers
gerealiseerd is. Tot nu toe kende Nederland immers alleen een nationale politie
tijdens de Franse en Duitse bezettingsperiodes (Croes, 2005). Waar grote crises
als een bezetting toen voor grote veranderingen zorgden, blijkt nu ook in
vrediger tijden consensus te ontstaan over de noodzaak om het politiebestel
ingrijpend te veranderen, aldus expliciet voorstander Fijnaut (2007b; 2007c).
Die noodzaak zou zich voordoen op het moment dat bij wijze van spreken voor
iedereen het aanhoudend onvermogen duidelijk is om binnen het bestaande
politiebestel belangrijke problemen in de taakuitvoering op te lossen en er ook
geen minder ingrijpende alternatieve oplossingen voorhanden zijn (Fijnaut,
2007b). Critici zien de vermenging van bedrijfsmatige overwegingen met
‘Haagse’ motieven en belangen als belangrijke katalysator (Terpstra & Van der
Vijver, 2005). De prestatiecontracten gingen gepaard met de gedachte dat
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schaalvergroting leidt tot lagere kosten, grotere effectiviteit en meer efficiëntie.
De beide verantwoordelijke ministers (van Binnenlandse Zaken en van Justitie)
werden voor de komst van het nieuwe Ministerie van Veiligheid en Justitie (in
2010) met grote regelmaat door het parlement ter verantwoording geroepen voor
het functioneren van de politiekorpsen, maar waren daar in de toenmalige
constellatie slechts beperkt op aan te spreken. Door bovengenoemde vermenging
verschenen verdere schaalvergroting, centralisering en een grotere invloed van
het ministerie als logische en onvermijdelijke uitkomst. 

Deze centraliseringstendens heeft dus alles te maken met de politisering van
de politie (Reiner, 2000). Toenemend maatschappelijk onbehagen over onveilig-
heid wordt meer en meer, door media en politiek, vertaald in immense druk op
de politie. Wat de politie doet en laat en hoe ze dat doet, is allerminst vanzelf-
sprekend meer. De politie en haar gezagsdragers zoeken naarstig naar oplossin-
gen. En de behoefte aan snelle en goed zichtbare verandering leidt haast vanzelf
tot het zoeken naar structurele oplossingen: sleutelen aan het politiebestel
(Cachet, 2005). In feite zien we hier een vicieuze cirkel van toenemende
bureaucratie als reactie op falende bureaucratische beheersing. Het bestel wordt
steeds verder uitgebouwd, waarbij elke extra beheersmaatregel op zichzelf al
weer nieuwe beheersmaatregelen uitlokt (Zuurmond, 1994).

Inmiddels is nog slechts één Ministerie (van Veiligheid en Justitie) verant-
woordelijk voor de Nederlandse politie. De 26 korpsen hebben plaats gemaakt
voor één nationale politie, bestaande uit tien regionale eenheden. Het Uitvoe-
ringsprogramma Vorming Nationale Politie geeft aan dat de nationale politie
moet bijdragen aan een veiliger leefomgeving, meer vertrouwen bij de burgers
en meer tevredenheid bij agenten. ‘Het momentum is er, meer dan ooit tevoren’
(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011a:3). Wederom ligt de nadruk op de
politie als ‘zwaardmacht van de overheid’. Zo immers ‘biedt de politie in
ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag bescherming, bestrijdt zij onrecht en
draagt zij bij aan een goed functionerende rechtsstaat’ (Ministerie van Veilig-
heid en Justitie, 2011b:5). Ondanks de retoriek van minder bureaucratie (in
pejoratieve zin) en lokale inbedding – zoals in de wervende folder van het
ministerie van Veiligheid en Justitie Nationale politie. Minder bureaucratie,
meer kwaliteit. Meer vakmanschap en daadkracht op straat 3 – blijkt hier een
duidelijke ontwikkeling van centralisering en een grotere rol voor de landelijke
overheid.4 Na twee eeuwen laveren heeft de politie hiermee als centrale staats-
instelling haar (voorlopig) eindpunt bereikt.

3 <www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/politie/documenten-en-publicaties/brochures/2011/05/30/
nationalepolitie-minder-bureaucratie-meer-kwaliteit-meer-vakmanschap-en-daadkracht-op-
straat.html>.

4 Spelier (2011) spreekt hier van framing als één van de verklaringen waarom juist nu besloten is tot
vorming van een nationale politie. De talige duiding van het bestelvraagstuk werd zodanig gekozen
dat de nationale politie op meer steun kon rekenen, en waarmee werd aangesloten bij de wensen en
eisen vanuit de samenleving.
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2.5  Intern management 

Rosenthal en Van der Torre (2007) maken een onderscheid tussen extern en
intern management. Het eerste betreft vooral de sturing van politie door de
politiek-bestuurlijke en justitiële autoriteiten. De politie ontleent haar taken
immers aan een externe opdracht en is wettelijk in een ondergeschikte positie
van het bevoegd gezag geplaatst.5 Dit werkt door in het interne management, dat
zich in navolging van Webers rationele bureaucratie concentreert op de ‘doeltref-
fende en doelmatige aanwending van personele, materiële en financiële midde-
len’ (ibid.: 297). Intern en extern management zijn nauw aan elkaar gerelateerd.
We zagen reeds in § 2.4.2 dat naast externe controle op de politie, de organisatie
een interne machts- en invloedsstructuur heeft om het eigen functioneren te
controleren (Rosenthal, 2007).

2.5.1  Organisatiestructuur

De hiërarchische staatkundige inbedding van de politie zien we terug in de
interne opbouw van haar organisatie. Deze structuur past bij de kenmerken van
Webers rationele bureaucratie op microniveau. Ideaaltypisch kan zij beschouwd
worden als een rationeel opgebouwde machine, die is afgestemd op een doel.
Sinds Politie in Ontwikkeling (Welten et al., 2005) definieert de politie dit doel
als ‘Waakzaam en Dienstbaar’. Zij is de handhaver van de rechtsstaat (Noorde-
graaf & Buijnink, 2010). Dat doel bepaalt de taken van de organisatie. Die taken
worden verder opgesplitst in een groot aantal deeltaken met het oog op doeltref-
fendheid en efficiëntie. Die deeltaken worden vervolgens gegroepeerd in een
aantal posities. Deze posities zijn als formele rollen: specifieke taken, rechten
en plichten zijn aan elke rol of positie verbonden (Elchardus, 2007). Er is sprake
van een piramidale organisatiestructuur met de hoogste rang aan de top. Er is
een top-down chain of command, die gecoördineerde besluitvorming mogelijk
maakt. Taken in de organisatie worden gedistribueerd als een morele of juridi-
sche plicht, en hiërarchisch hogergeplaatsten controleren degenen daaronder.
Geschreven regels sturen het gedrag van politieambtenaren op alle organisatie-
niveaus. Politieambtenaren zijn in dienst en elke positie in de hiërarchie kent een
vastgestelde salarisschaal. Ze kunnen carrière maken binnen de organisatie op
basis van capaciteiten of arbeidsjaren. Er is een scheiding tussen de taken van
een politieambtenaar binnen de organisatie en activiteiten in zijn of haar
privéleven. Politieambtenaren hebben niets van de organisatie in eigendom (naar
Giddens, 2009).

5 De soms gespannen verhouding tussen korpschefs enerzijds en politici en bestuurders anderzijds
– zoals halverwege de jaren ’90 de aanvaring tussen de toenmalige Amsterdamse korpschef
Nordholt en burgemeester Patijn – heeft geleid tot gekanaliseerde, en daardoor beter te beheersen
beraadsvormen, zoals de Raad van Hoofdcommissarissen, het Hoofdofficierenberaad en het Korps-
beheerdersberaad (Boin et al., 2003). Ook dit is weer op te vatten als een bureaucratiseringsprincipe
van Weber.
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In dit politiemanagementmodel verwachten de bazen dat hun ondergeschik-
ten het beleid uitvoeren zoals door hen uiteengezet en bedoeld. Impliciet wordt
onderscheid gemaakt tussen (ongewenst geachte) discretionaire ruimte die
uitvoerende functionarissen nemen en discretionaire ruimte die politiemensen
krijgen toegedeeld (Bakker & Van Waarden, 1999). Managers zullen dan op
zoek gaan naar systemen om hun ondergeschikten te laten handelen conform de
belangen van de leidinggevenden. De uitvoeringspraktijk moet worden aan-
gepast aan de oorspronkelijke verwachtingen van het beleid. De discretionaire
ruimte als ‘noodzakelijk kwaad’ (Loyens & Maesschalck, 2010:67) is stelselma-
tig ingeperkt door centralisering in sturing en voortschrijdende processen van
standaardisering en protocollering. Zo kan prestatiesturing gezien worden als
een poging om gedragingen die het management van de politieorganisatie niet
wil, te minimaliseren (Merchant & Van der Stede, 2003). Juist door schaalver-
groting en ingrijpende reorganisatie van de politie – zoals in de jaren na de
Politiewet van 1993 – groeit bij leidinggevenden de behoefte aan (nieuwe)
managementinstrumenten (Terpstra, 2010). Men mag dan ook verwachten dat
met de nationale politie deze neiging alleen maar toeneemt.

Ondanks de brede ontwikkeling van een bevels- naar een onderhandelings-
huishouding sinds de jaren zeventig (De Swaan, 1982), waarbij de regulering
van de publieke ruimte verschoof van hiërarchisch naar meer egalitair, is er het
laatste decennium juist weer sprake van re-hiërarchisering, zo zagen we al in
§ 2.4.4. Binnen de politieorganisatie – juist vanwege haar unieke positie in de
democratische rechtsstaat – is die hiërarchie nooit weggeweest. Er wordt zelfs
gesproken van militarisering van de politieorganisatie, als gevolg van ‘de
onvoltooide scheiding tussen de zwaardmachten’ (Neuteboom & Ducheine,
2007:1124). Hiermee wordt bedoeld dat de politie in toenemende mate gebruik
maakt van militaire organisatieprincipes en middelen om zwaar geweld in de
samenleving te bestrijden en/of dat zij militaire taken uitvoert (Easton et al.,
2010b).6 

2.5.2  Leiderschap

Leiderschap krijgt steeds meer aandacht, zowel in de politiepraktijk als in
(wetenschappelijk) onderzoek naar de politie. Het lijkt het sleutelbegrip voor het
realiseren van effectief politiemanagement (Noordegraaf & Buijnink, 2010).
Politiechefs worden tegenwoordig nadrukkelijk opgeleid als ‘politiemanagers’
en geselecteerd op hun managementkwaliteiten, terwijl voorheen de beste

6 In Nederland leidden de openbare ordeverstoringen in de jaren zeventig en tachtig tot de professio-
nalisering van de ME (mobiele eenheid)-organisatie. In dezelfde periode werden ook de arrestatie-
teams opgericht voor de aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten. Zij worden wel tot de
paramilitaire tak van de Nederlandse politieorganisatie gerekend. Naast de Koninklijke Marechaus-
see met haar zelfstandige gelimiteerde politietaak en een zogeheten bijstandstaak, vallen sinds 2005
allerlei speciale eenheden – bestaande uit militairen en politiemensen – onder de Dienst Speciale
Interventies van het KLPD (Neuteboom & Ducheine, 2007). Deze verschillende eenheden passen
bij het element specialisering in Webers ideaaltype van een bureaucratische organisatie.
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straatagenten met de meeste vakdeskundigheid promotie maakten binnen de
politieorganisaties. Met andere woorden, de ‘meewerkend voorman’ heeft plaats
gemaakt voor de politiemanager. De eerste richtte zich vooral op zijn eigen
korps, de tweede houdt zich daarnaast bezig met externe partijen als het bevoegd
gezag, burgers en de media (Van der Meulen, 2009). Onder invloed van het
Nieuw Publiek Management wordt de politie steeds meer als ‘bedrijf’ gepresen-
teerd, waar productie gedraaid, prestaties gerealiseerd en klanten bediend
moeten worden (Terpstra & Trommel, 2007). Politieleiders zouden zich dage-
lijks buigen over managementvraagstukken (de dingen goed doen), maar veel
minder aandacht besteden aan de vraag ‘doe ik de goede dingen?’ (De Kimpe,
2006). Het politiemanagement, met de politiemanagers die uitvoering moeten
geven aan de politie als bedrijf, is daarmee een vak apart geworden. Alhoewel
het onderscheid tussen street cops en management cops al aan het begin van de
negentiende eeuw bestond (Reuss-Ianni, 1983), worden er tegenwoordig steeds
scherpere grenzen getrokken. Zo worden politiemanagers gecategoriseerd op
basis van hun salarisschaal (15 en hoger). De politie wordt wel een ‘schalenorgani-
satie’ genoemd (Van der Meulen, 2009:178), waarbij de bureaucratische scha-
len zijn gekoppeld aan functies en carrièrepaden. Leiderschapsontwikkeling
voor deze afgebakende groep managers krijgt bij de Nederlandse politie vorm
middels uniforme competentieprofielen, opleidingen, assessments, selectiepro-
cedures en benoemingen (Van der Meulen, 2010). De leidinggevenden hebben
hun eigen opleidingen bij de School voor Politieleiderschap (binnen de Politie-
academie) en worden ‘gescout’ door het Bureau Landelijk Management
Development. Het is niet toevallig dat deze vakinstituties beide ontstaan zijn
rond de afgelopen eeuwwisseling, want Van der Meulen (2009) koppelt de
vakontwikkeling van politiemanagers, met instituties en dwingende procedures,
aan de nadrukkelijker aansturing van het politiewerk door de centrale overheid. 

2.5.3  Beheersmaatregelen en modellen

De centraliseringstendens en de nadruk op bedrijfsmatig denken hebben geleid
tot meer standaardisering van het uitvoerende werk en meer aandacht van
managers en controllers voor de cijfermatige output. Er wordt gesproken van
toegenomen ‘operationele betrokkenheid’ (Hoogenboom, 2006:9) vanuit het
politiemanagement, maar dit uit zich in top-down beheersmaatregelen, zoals de
invoering van een systeem van ‘kwaliteitsmanagement’ (het zogenaamde INK-
model),7 de ontwikkeling van ABRIO (Aanpak Bedrijfsvoering Recherche

7 Terpstra (2010) laat zien dat het systeem van kwaliteitsmanagement een complex geheel van
visitaties, audits en verbeterplannen is met een sterk ritueel en symbolisch karakter. Sinds de
invoering van INK-model in 1996 is de nadruk verschoven van een vooral externe functie (het
winnen van vertrouwen van burgers) naar interne functies (zoals het beschrijven en beter structure-
ren van werkprocessen). Omdat het vooral een papieren werkelijkheid betreft, kan dit de verdenking
oproepen dat het kwaliteitsmanagement het resultaat is van imagowerk en window dressing. In
tegenstelling tot de oorspronkelijke doelstelling kan dit het vertrouwen van burgers en andere
externe partijen in de politie juist ondermijnen (ibid.: 184-185).
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Informatiehuishouding en Opleiding) om het ‘concept’ informatiegestuurde
politie te standaardiseren – middels ‘procesbeschrijvingen, protocollen en
voorbeelden’ (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, 2008a:12) – en projecten
rondom ‘capaciteitsmanagement’ (lees: tijdsbesteding). De targets uit de
prestatieafspraken worden in korpsen ‘doorvertaald’ naar doelstellingen voor
individuele agenten. De prestatiecontracten hebben het karakter van command
and control: zij worden gebruikt om van bovenaf invloed uit te oefenen op het
uitvoerende werk (Jochems et al., 2006). Voor allerlei onderwerpen wordt beleid
gemaakt en ontwikkelt de politieorganisatie protocollen, ‘codes’ en ‘audits’,
soms met bijpassende bureaucratische functies, bijvoorbeeld ten aanzien van:
omgaan met conflicten (zie o.a. Adang et al., 2006), integriteit (zie o.a. Van
Tankeren, 2010), geweldsuitoefening (zie o.a. Drenth et al., 2008), het gebruik
van sociale media (Hoogenboom & Bos, 2011) en natuurlijk diversiteit, zoals
in hoofdstuk vier aan bod zal komen. Het meest opmerkelijke is wel het Lande-
lijke protocollenboek eerste hulp door politie dat agenten op straat – in noodsitu-
aties, nota bene digitaal – kunnen raadplegen.8

Naast deze beheersingsinstrumenten van hogerhand kent de politie een
opeenstapeling van ‘modellen’ en ‘concepten’ voor het politiewerk, zoals
problem-oriented policing, zero-tolerance, community policing, reassurance
policing, technology-led policing, intelligence-led policing, knowledge based
policing, restorative policing, nodal policing en evidence based policing. Soms
gaat het om hypes met een tamelijk beperkte houdbaarheidsdatum (Terpstra,
Van Stokkom & Gunther Moor, 2010). Andere keren zijn ze een langer bestaan
beschoren en krijgen ze zelfs een Nederlandse vertaling, zoals ‘gebiedsgebonden
politie’ (voor community policing). Zelfs als de modellen culturele veranderin-
gen binnen de politieorganisatie voorstaan, worden zij toch vooral in structurele
termen vertaald (Vandevoorde, 2005; Enhus & Ponsaers, 2005). Zo heeft in
2006 de Raad van Hoofdcommissarissen een zogenoemd Referentiekader
gebiedsgebonden politie (Van Os, 2006) vastgesteld, als ‘professionele stan-
daard’, omdat korpsen behoefte hadden aan ‘gemeenschappelijke indicatoren’.
Gebiedsgebonden politie (GGP) wordt in veel korpsen vaak opgevat als ‘functio-
naliteit’ (Van den Brink, 2010:92): een grootschalige (klassiek bureaucratische)
organisatie met gespecialiseerde functies – de wijkagent als GGP-specialist –
met centrale sturing en top-down beleid, disciplinerend leiderschap en onder-
steuning van management in plaats van vakmanschap.9 Ook uit Amerikaans
onderzoek naar community policing blijkt dat politiemanagers ‘typically are
command-and-control oriented and feel most comfortable when everything is
done by the book’ (Skogan & Hartnett, 1997:13). Een ander voorbeeld is
evidence based policing. Dit concept past uitstekend in Webers beschrijving van
rationalisering. Het zou namelijk de effectiviteit van het politieoptreden bevor-

8 <www.politieacademie.nl/overdepolitieacademie/nieuws/Pages/Protocollenboekeerstehulpdoor
politieonline.aspx>.

9 Daartegenover plaatst Van den Brink gebiedsgebonden politie als ‘concept’, dat in het volgende
hoofdstuk aan bod zal komen.
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deren en het politiemanagement betere mogelijkheden bieden tot sturing van de
uitvoerende medewerkers, aldus Devroe (2010). Juist in tijden van bezuinigin-
gen blijkt zo’n model actueel, omdat beperkte middelen nuttig zouden kunnen
worden ingezet, op basis van kennis over ‘wat werkt’ en risicoanalyse (ibid.).
Boutellier zegt in dit verband: ‘Ons tijdperk kent geen vergezichten, geen grand
designs, geen grote verhalen. De besturing van onze samenleving staat vooral
in het teken van het pragmatisme. Want als niemand het weet, kiezen we maar
wat “het beste” lijkt: good practices, effectieve interventies, evidence based
policy. We formuleren een politiek van risicobeheersing en crisismanagement’
(2011a:25).

2.6  Slot

In dit hoofdstuk stond het ideaaltypisch politiemanagementmodel centraal. In
navolging van Weber is rationalisering beschreven als een van de fundamentele
aspecten van de Westerse samenleving. Steeds meer delen van de maatschappe-
lijke werkelijkheid worden doelgericht gesystematiseerd om de bestuurbaarheid
en voorspelbaarheid te vergroten. De rationele bureaucratie met absolute
gehoorzaamheid aan het legale gezag is hierbij het beheersingsinstrument bij
uitstek. 

Dit zien we terug in de staatkundige inbedding en de interne organisatie van
de politie. Vanaf de achttiende eeuw toont de geschiedenis van de Nederlandse
politie de voortdurende beheersing van bovenaf. Als staatsinstelling is zij de
(binnenlandse) zwaardmacht en wordt ze gestuurd door de centrale overheid. In
het verlengde hiervan draait ook het interne management om controle en sturing.
Het bedrijfsmatige denken is te beschouwen als hedendaagse rationalisering
(Gastelaars, 2009), ondanks dat het New Public Management juist is ingegeven
door toenemende kritiek op de rigiditeit, bureaucratie (in pejoratieve zin) en
inefficiëntie van de publieke sector. En ook de nationale politie past in dit
politiemanagementmodel als contemporaine extensie van de oorspronkelijke
rationele bureaucratie.

Dit ideaaltype heeft een uitgesproken institutionele invalshoek. Het model
redeneert vooral in termen van bestel en structuur, omdat problemen van de
politie gezien worden als politiek-bestuurlijke of managementproblemen
(Cachet, 2005). Zo beschouwt Fijnaut (2007a) de staatkundige inrichting van het
politiewezen en hierbinnen zijn operationele organisatie tot op zekere hoogte
bepalend voor wat dit apparaat daadwerkelijk doet. Het gaat om een sterkere
centralisering van sturing, verantwoording en beheer, en nauwelijks over de
taken van de politie en de inhoud van het politiewerk (Terpstra & Van der
Vijver, 2005). De aandacht voor het uitvoerende werk beperkt zich tot de nadruk
op standaardisering en kwantiteit. Structuren en modellen staan centraal, en niet
de rol van de politie in de maatschappij of de organisatiecultuur (Spelier, 2011). 

Het politiemanagementmodel sluit aan bij de huidige risicosamenleving en
culture of control (Garland, 2002). Beheersing, voorspelbaarheid en risicover-
mijding zijn hierbij belangrijke waarden. Oude zorgen om criminaliteit worden
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overtroffen door het streven naar totale veiligheid, naar een Safe New World
(Boutellier, 2011a:65). Veiligheidsmaatregelen worden op steeds ruimere schaal
toegepast en leiden tot ‘securitisering’ (De Graaf, 2010:167) van de samenle-
ving. De utopische verlangens naar veiligheid en risicoloosheid (Boutellier,
2002) maken dat burgers en media de politie al snel zien als de ultieme pro-
bleemoplosser (Noordegraaf & Buijnink, 2010). De hedendaagse veiligheids-
zorg is dan het managen van – veelal tegenstrijdige en hooggestemde – ver-
wachtingen (Muller, 2004). Strafrechtelijke instituties worden omgevormd tot
risicomanagementinstanties (Williamson, 2008). Er is een verschuiving van
justice naar security management, die nauw samenhangt met een streven de
toekomst te controleren (Giddens, 1991). Dit streven vormt een belangrijke
voedingsbodem voor het denken in termen van risico’s. Het risicodiscours is
gerelateerd aan het bedrijfsmatige denken. Bij beide staat de noodzaak van een
afweging van kosten en baten centraal (Terpstra, 2010). Deze zakelijke afwe-
ging slaat in een context van angst en wantrouwen gemakkelijk om in een
voorzorgbehoefte die ieder risico wil uitsluiten (Furedi, 2006). Schuilenburg
(2008) spreekt in dit verband van ‘de paradox van het voorzorgsbeginsel’.
Enerzijds is de hang naar maximale veiligheid zo groot dat er nooit genoeg
voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen. Anderzijds worden diezelfde
maatregelen genomen uit twijfel, voorgevoel, angst en ongerustheid. Zo
produceren ze zelf weer nieuwe onzekerheden met uiteindelijk onvoorziene
consequenties. Ook binnen organisaties kan zo’n ‘cultuur van wantrouwen’
(Ericson, 2007) de gedachte voeden dat iedere medewerker een potentieel risico
vormt en daarom beheerst dient te worden. De politisering van veiligheid heeft
geleid tot het standaardiseren van de bedrijfsvoering van actoren in de criminali-
teitsbeheersing (Van Swaaningen, 2004), zoals we in dit hoofdstuk voor de
politieorganisatie zagen uitgetekend.

Resumerend vertoont het politiemanagementmodel vijf ideaaltypische
kenmerken. Bovenal draait het om beheersing: de stuurbaarheid en controle van
de staat ten aanzien van het politieapparaat en daarop volgend van de politiema-
nagers ten aanzien van de uitvoerders. Hier is een duidelijke top-down richting
zichtbaar. Van bovenaf wordt deze beheersing rationeel bureaucratisch ter hand
genomen. De politiek-bestuurlijke en managementproblemen staan centraal in
deze institutionele invalshoek en daarom ligt het accent op structuur. Deze dient
de hiërarchische beheersing mogelijk te maken. Uniformiteit is het vierde
kenmerk dat hieruit voortvloeit. Politiewerk moet op uniforme wijze doelgericht
worden gestuurd en uitgevoerd. Centralisering en standaardisering zouden deze
eenheid moeten vergroten en maakt controle mogelijk. Ten slotte ligt de nadruk
op het leveren van een product. Het resultaat telt. De weg daarnaartoe is
uniform, middels procedures en protocollen van bovenaf gestuurd. Veiligheid
is het product dat de politie in dit ideaaltype geacht wordt te leveren.

Dit analytisch model presenteert een bewust eenzijdige reductie van de
werkelijkheid. De vijf kenmerken zullen als een soort raster worden toegepast
op de reactie van de Nederlandse politie op de multiculturalisering van de
samenleving. Ideaaltypen krijgen pas reliëf in vergelijking met andere ideaal-
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typen. Daarom zal in het volgende hoofdstuk het politiewerkmodel met vijf
contrasterende kenmerken uiteengezet worden. 

Kenmerken politiemanagementmodel

Beheersing
Stuurbaarheid en controle van de staat ten aanzien van de politie-
organisatie en van politiemanagers ten aanzien van uitvoerende
functionarissen

Top-down
Mate waarin vanuit de top via een hiërarchisch proces de organisa-
tie en haar werkzaamheden worden gestuurd

Structuur
Nadruk op een institutionele invalshoek waarbij politiek-bestuur-
lijke en managementproblemen centraal staan

Uniformiteit
Eenheid van sturing en optreden nagestreefd door centralisering,
formalisering en standaardisering

Product Op uniforme en geformaliseerde wijze gericht op resultaat 





Hoofdstuk 3

Politiewerkmodel

3.1  Inleiding

In het vorige hoofdstuk stond de institutionele invalshoek centraal. De inhoud
van het politiewerk kreeg in het hoofdstuk over het politiemanagementmodel
nauwelijks aandacht. Slechts haar wettelijke taak als staatsinstelling werd
beschreven: het van overheidswege handhaven van het geweldsmonopolie in het
binnenland. De politie wordt dan beschouwd als pure uitvoeringsorganisatie. Er
is echter ook een ontwikkeling te schetsen van een maatschappelijk ingebedde
politie, waarbij haar werk ‘in de frontlinie’ naar voren komt.

Dit hoofdstuk bevat het tweede ideaaltype waaraan de reactie van de Neder-
landse politie op de multiculturalisering van de samenleving wordt gespiegeld.
Wederom zal een opzettelijk eenzijdige accentuering van het typisch mogelijke
worden gegeven, om in volgende hoofdstukken concrete bevindingen vergelij-
kenderwijs af te zetten tegen de elementen uit dit politiewerkmodel en het
politiemanagementmodel uit het vorige hoofdstuk. In de volgende paragraaf
wordt de op de maatschappij gerichte politie in historisch perspectief geplaatst.
De relatie tussen politie en samenleving is intensief onderzocht en de belangrijk-
ste bevindingen uit die studies krijgen een plek in § 3.3. Dit resulteert in de
slotparagraaf in een typering van het politiewerkmodel door middel van vijf
kenmerken.

3.2  Politie in de samenleving

Wie de politie als frontlinieorganisatie beschouwt, gaat uit van haar maatschap-
pelijke inbedding. Niet de politie ten behoeve van de overheid, maar de politie
in de samenleving is het uitgangspunt. Niet politiek-bestuurlijke problemen,
maar maatschappelijke problemen bepalen daarbij de politiefunctie.

3.2.1  Wederzijdse afhankelijkheid

Het ontstaan van een modern rationeel georganiseerd politieapparaat in de
negentiende eeuw betekende niet vanzelfsprekend het beginpunt van grootscha-
lige dwanguitoefening en repressie ten aanzien van een passieve bevolking. Er
was eerder sprake van onderhandeling tussen politie en burgers (De Koster,
2010). Ondanks nieuwe interventiemogelijkheden en nieuwe technieken van
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opsporing en informatieverzameling was de politie voor de uitoefening van haar
taken van meet af aan afhankelijk van de steun en medewerking van de bevol-
king. Voor het opsporen van daders en het ophelderen van misdrijven bleef zij
sterk aangewezen op aangiften, getuigenverhoren, buurtonderzoeken, observa-
ties en informanten, aldus Engels historicus Emsley (2000). 

Al in 1917 verwoordde de Rotterdamse hoofdcommissaris Theodoor Roest
van Limburg de opdracht van de politie als ‘het aanvullen en ondersteunen van
maatschappelijke correctiemechanismen’ (in Meershoek, 2010:168). Op klach-
ten van het publiek en de politiek over de toenemende baldadigheid en prostitu-
tie reageerde hij niet meer blindelings met versterkte repressie, maar hij liet zijn
personeel onderzoek doen naar de woonomstandigheden, de ouderlijke zorg en
de vrijetijdsbesteding van ontspoorde jongeren. Vervolgens richtte hij nieuwe,
geavanceerde diensten op die samen met maatschappelijke organisaties de
misstanden gingen terugdringen. Zo introduceerde hij in de Nederlandse politie
de zedenpolitie, de kinderpolitie, de inlichtingendienst en de georganiseerde
relbestrijding.

3.2.2  Roerige jaren zestig

Tot de jaren zestig van de vorige eeuw werd de politie gezien als vertegenwoor-
diger van het gezag. De rechtsstatelijke norm dat het bevoegde gezag bepaalt en
de politie uitvoert had grote zeggingskracht. Dat veranderde toen halverwege dat
decennium forse problemen ontstonden in de ordehandhaving in Amsterdam en
elders (Cachet et al., 1994). Activistische provo’s richtten zich tijdens het
huwelijk van Beatrix en Claus op de politie, gevolgd door harde acties van
politie en Koninklijke Marechaussee. De geest van protest en verzet in de stad
ontlaadde zich op 13 en 14 juni 1966 in het ‘Bouwvakoproer’ en de ‘Telegraaf-
rellen’ (Fijnaut, 2007b) met tientallen gewonden onder burgers en agenten en
evenzoveel arrestaties. De oorzaak van de escalaties werd gezocht in de oplo-
pende spanning in de samenleving en het gebrekkig functioneren van politie en
autoriteiten. Daarnaast ontstonden in het hele land studentendemonstraties
(Zwart, 2004). Burgers eisten een actieve rol op in het maatschappelijke leven.
Weinigen wilden erop vertrouwen dat na het doen van aangifte de zorg voor hun
veiligheid met een gerust hart aan de politie kon worden overgelaten. De
Nederlandse politie bevond zich in een gezagscrisis (Meershoek, 2000). Zij kon
niet meer vanzelfsprekend aanspraak maken op volgzaamheid en kreeg te maken
met een legitimiteitsterugval.1 De politie werd uit de aard van haar taak gezien
als conservator van de bestaande orde. De ontmaskering van het gezag manifes-
teerde zich duidelijk in de conflicten tussen politie en bepaalde groepen burgers

1 Terpstra (2010:174) beschrijft de politie als legitiem als ‘de middelen en doeleinden van de politie
binnen een geheel van sociale normen, waarden en opvattingen als wenselijk, juist en aangewezen
worden beschouwd. [...] De legitimiteit van de politie biedt zowel een verklaring als een rechtvaar-
diging van deze institutie en de daar geldende praktijken. Legitimiteit biedt een verklaring door
daaraan cognitieve geldigheid toe te kennen. Zij verschaft een rechtvaardiging door toekenning van
een “normatieve waardigheid”.’
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(Cachet et al., 1994). De politie moest het verwijt incasseren dat zij te geweldda-
dig, escalatiebevorderend en soms zelfs racistisch optrad (Van der Torre, 1999).
Het geweldsmonopolie en de legitimiteit van de politie stonden onder druk. In
tijden van sociale onrust wordt gewoonlijk de stijl van het politiewerk ter
discussie gesteld. De politie wordt vooral zichtbaar op momenten dat het haar
moeite kost om adequaat te reageren op snelle maatschappelijke veranderingen
en problemen. Dan treedt de spanning tussen politie en bevolking, die in zekere
zin inherent is aan de politiefunctie, aan de oppervlakte (Cachet, 1990). Nieuwe
strategieën van criminaliteitsbeheersing zijn culturele adaptaties aan maatschap-
pelijke veranderingen (Garland, 2000). Sinds de roerige jaren zestig is de
maatschappelijke inbedding van de politie meer centraal komen te staan. 

3.2.3  Politie in Verandering 

Rond 1970 bracht de Haagse hoofdcommissaris Kees Peijster zijn personeel de
plicht bij burgers respectvol te bejegenen, ongeacht hun sociale status, en zocht
zoals zijn voorgangers aan het begin van de eeuw aansluiting bij het lokale
bestuur. In de naoorlogse wederopbouw stond ‘de wijkgedachte’ centraal en in
het verlengde daarvan introduceerde Peijster in buurten de rayonagent als
‘bestuurlijke hulpverlener in de frontlinie’ (Peijster, 1978). Eind jaren zeventig
kwam dit concept terug in ideologische vorm in het rapport Politie in Verande-
ring (Projectgroep Organisatiestructuren, 1977). Het behelsde de op de politieor-
ganisatie toegepaste idee van basisdemocratie, ontleend aan de tegenculturele
beweging van de jaren zestig en indirect ook aan het Amerikaanse geloof in
lokaal zelfbestuur (Meershoek, 2010). Eén van de opstellers van het rapport,
oud-hoofdcommissaris Ries Straver, geeft in een interview aan dat het ‘sinds
1966 onmogelijk is de politie slechts te gebruiken als “zwaard in handen van het
bevoegd gezag”’ (in: Zwart, 2004:15). De politie moest verankerd zijn in de
samenleving en meegaan met maatschappelijke ontwikkelingen. Formele legi-
timatie was niet meer voldoende, gezag moest worden verdiend. Wijkteams met
een generale taakstelling moesten dicht bij de bevolking staan en weten wat daar
leeft (Meershoek, 2000). De auteurs Straver, Nordholt en Wiarda bepleitten
aldus een ‘fundamentele herijking van de politiefunctie’ (Zwart, 2004:61): niet
ten behoeve van de overheid (als hulporgaan van het bevoegd gezag), maar de
politie in de samenleving als uitgangspunt. Volgens de opstellers van het rapport
Politie in Verandering werd in de traditionele opvatting over gezag met name
het onbepaalde begrip ‘openbare orde’ gelijkgesteld met ‘wettelijke orde’. In een
meer pluriforme samenleving zoals die zich in de jaren zestig ontwikkelde,
voldeed de in wettelijke regels vastgestelde sociale orde niet meer. In de nieuwe
sociale werkelijkheid raakte een politie die zich richtte op repressie en conformi-
teit aan die wettelijke orde, achterop (Kort, 2010). Wetshandhaving en criminali-
teitsbestrijding werden ontdaan van hun exclusiviteit. De politie moest daadwer-
kelijk betrokken zijn bij het bewaren van de maatschappelijke vrede en daarbij
paste een meer preventief en sociaal hulpverlenend optreden. ‘Bemiddeling,
crisisinterventie, conflictpreventie behoren volwaardige alternatieven te zijn
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voor de meer traditionele methoden waarover de politie kan beschikken’
(Projectgroep Organisatiestructuren, 1977:57). In die periode werden ook
wijkagenten aangesteld. Zij waren de bewaarders van de vrede, zij moesten de
wijk veilig en rustig houden, onder meer door het contact met de bewoners te
herstellen (Zoomer et al., 2002). Fiets- en voetsurveillance werden ingezet,
omdat de gedachte leefde dat de politie te veel in de auto was gekropen en zo
voeling met de samenleving verloren had (Van der Vijver, 1983). De meer in de
maatschappij ingebedde politie moest vertrouwen winnen en daarmee gezag
verdienen. 

3.2.4  Gebiedsgebonden politiewerk

In de jaren negentig werkt het gedachtegoed van Politie in Verandering door in
wat dan ‘gebiedsgebonden politiewerk’ gaat heten. De territoriale binding van
de nieuw gevormde regiokorpsen moet bijdragen aan een maatschappelijk
geïntegreerde politie. Ook borduurt het inhoudelijk voort op community policing
zoals dat al langer in de Verenigde Staten en Canada bestond. Het ontbreekt aan
een eenduidige definitie van community policing, maar belangrijke noties in dit
concept zijn: multifunctionaliteit, gemeenschapsdenken, samenwerking, de-
centralisatie, platte hiërarchie, brede taakstelling in plaats van specialisatie,
verantwoordelijkheid en een proactieve, probleemgerichte opstelling (Ponsaers,
2001). De nieuwe wijkagent of ‘gebiedsgebonden politiefunctionaris’ werkt
vanuit een wijkbureau en vormt het aanspreekpunt voor de buurt. Er dient een
vertrouwensrelatie tussen politie en bewoners te ontstaan op basis van onder-
linge bekendheid, nabijheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid (Van der Vijver
& Gunther Moor, 2000). ‘Kennen en gekend worden’ is een belangrijk credo.
Probleemgericht werken betekent dat gebiedsgebonden politiefunctionarissen
de ‘voorkant’ van de problemen aanpakken; zij richten zich op de oorzaken van
delinquent gedrag. Daarnaast zijn de problemen en behoeften in een buurt
sturend voor de vormgeving van de politiezorg. Door deze bottom-up-benade-
ring kan maatwerk geleverd worden. Het belangrijkste verschil met vroegere
systemen is dat de gebiedsgebonden politiefunctionaris zelf verantwoordelijk is
voor ‘het organiseren van veiligheid’ in zijn gebied. Hij is een speerpunt in de
organisatie hiervan en stuurt de overige geledingen aan (Zoomer et al., 2002).
De politieagent heeft in dit model een ruime discretionaire bevoegdheid en
wordt beschouwd als professional (Van den Brink, 2010).2 Meer en meer wordt
de politie ‘praktisch professionalisme’ (Noordegraaf & Buijnink, 2010:235)
toegeschreven. Als een soort tegenbeweging op de directieve sturing van
hogerhand uit het politiemanagementmodel in hoofdstuk twee, staat de zelfstu-

2 Deze visie noemt Van den Brink (2010:93) gebiedsgebonden politie ‘als concept’ – in tegenstelling
tot gebiedsgebonden politie ‘als functionaliteit’ (zie vorige hoofdstuk) – met bottom-up en lokaal-
gericht beleid, waarbij de wijkagent nadrukkelijk onderdeel is van het kleinschalige basisteam dat
verantwoordelijk is voor de veiligheid in het gebied.
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ring van professionals en de bijbehorende professionele autonomie prominent
op de agenda (Vlek, 2010).3 

Het concept community policing is in Nederland nauw verbonden met de
integrale veiligheidsbenadering. De politie heeft niet langer het veiligheidsmo-
nopolie. Veiligheid wordt beschouwd als een bredere maatschappelijke verant-
woordelijkheid, waarbij het beleidsjargon is verrijkt met begrippen als sociale
zelfredzaamheid en veiligheidsnetwerken (Van der Vijver, 2004a). De politie
dient samen te werken met andere instanties en instellingen om veiligheid en
leefbaarheid in een gebied te creëren. De politie moet daarnaast rekening houden
met en verantwoording afleggen aan burgers. Hier wordt wel gesproken van een
toenemende ‘horizontale verantwoording’: richting burgers en andere professio-
nals (Van den Brink, 2010). Sinds de jaren zestig is de politie zich ervan bewust
dat formele politiek-bestuurlijke legitimiteit onvoldoende basis vormt voor haar
functioneren. Ze heeft voor haar werk steun en vertrouwen nodig van grote
delen van de bevolking. Dit besef sijpelde echter maar langzaam door.

3.2.5  Inspraak, verantwoording en verantwoordelijkheid

De Commissie-Enschedé nam de Amsterdamse ongeregeldheden in 1966 onder
de loep. Een conclusie was dat de coördinatie van politiek-bestuurlijke, justitiële
en politiële beleidslijnen gebreken vertoonde (Commissie-Enschedé, 1967). Het
bleek onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Daarom werd in 1968 het
driehoeksoverleg – tussen burgemeester, hoofdofficier van justitie en korps-
chef – opgenomen in de herziene Politiewet (Hoogewoning, 1993).4 Opmerke-
lijk is dat de commissie Scarman in Groot-Brittannië naar aanleiding van de
rellen in het Londense Brixton aanbeveling deed tot een ander soort overleg:
police-community consultation (Scarman, 1981). Dit moest de verstoorde ver-
houdingen tussen politie en publiek herstellen. In 1984 nam de toenmalige
Britse regering dit over in een wettelijke regeling, de Police and Criminal
Evidence Act (PACE). ‘Arrangements shall be made in each police area for
obtaining the views of people in that area about matters concerning the policing
of the area and for obtaining their co-operation with the police in preventing
crime in the area’ (PACE 1984, section 106, geciteerd in Hoogewoning, 1993:
19). 

3 Overigens kan er in de twee modellen iets anders worden bedoeld met ‘professionalisme’. In het
politiemanagementmodel moet vooral de organisatie professioneel zijn (als een goed geoliede
machine), in het politiewerkmodel gaat het om de mensen (kwalitatief hoogwaardige medewerkers).
Zie ook Van der Vijver (2004b).

4 Deze politiek-bestuurlijke of democratische inbedding van de politie past in het Nederlandse
staatsbestel, zo zagen we in het vorige hoofdstuk. De gezagsrelatie wordt immers van bovenaf
geregeld. De taak en bevoegdheden van de politie kunnen diepgaand ingrijpen in de persoonlijke
levenssfeer van burgers. Daarom is zorgvuldige democratische inbedding noodzakelijk, want: wie
bewaakt de bewakers? (Koopman, 1998). De politie kan niet uitgroeien tot een zelfstandige macht
binnen de staat. Democratische controle en sturing moeten plaatsvinden en in Nederland ligt deze
taak bij de burgemeester, de officier van justitie en de gemeenteraad (Cachet et al., 1993). Het is
veelzeggend dat de commissie-Enschedé niet repte over herstel van de relatie tussen politie en
publiek.
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Nederland kent ten aanzien van de politie geen wet voor directe raadpleging
van burgers zoals die in Groot-Brittannië bestaat. Individuele burgers worden
hooguit (gebrekkig) vertegenwoordigd door een gemeenteraad. Pas in de jaren
negentig zijn vormen van samenwerking tussen politie en publiek breed in
zwang geraakt. Dit vereist een cultuuromslag want politiemensen staan van
nature nogal wantrouwig tegenover ‘de burger’. Naast de angst voor eigenrich-
ting hebben politiemensen over het algemeen een negatief beeld van ‘buitenstaan-
ders’ – de burgers – vanuit een groot gevoel van onderlinge solidariteit. Van der
Torre (1999) heeft het zelfs over een ‘wij-zij perspectief’ als belangrijk onder-
deel van de politiecultuur. Het zou burgers ontbreken aan inlevingsvermogen in
de moeilijkheden van het politiewerk (Van der Vijver, 1983). Een van de
stellingen behorend bij de dissertatie van Van der Torre (1999) is dan ook: ‘Het
is merkwaardig dat de politie geregeld bevolkingsonderzoeken uitvoert, terwijl
veel politiemensen vinden dat burgers niet in staat zijn om oordelen te vellen
over het politiewerk’. 

Verantwoording afleggen aan burgers vindt in Nederland eveneens nauwe-
lijks plaats. Met uitzondering van de wijkagent loopt overleg tussen politie en
publiek toch vooral via de ambtelijke weg (Hoogewoning, 1993). We zagen dat
in Groot-Brittannië wel rechtstreeks police-community consultation plaatsvindt,
dus inspraak ‘van onderaf’. In Nederland is voor een dergelijk systeem gepleit
door Bovenkerk in het tijdschrift Binnenlands Bestuur (2002a). Hij roept op tot
lokale referenda waarin burgers rechtstreeks zeggenschap krijgen over de vraag
welke criminaliteitsvormen in hun woonplaats moeten worden aangepakt. Ook
Wondergem (2007) heeft betoogd dat burgers meer invloed moeten krijgen op
de prioriteiten van de politie op wijkniveau, aan de hand van het concept
reassuring policing uit Groot Brittannië. Dit ‘geruststellende politiewerk’ moet
de kloof tussen toenemende objectieve en afnemende subjectieve veiligheid
overbruggen. Burgers worden geraadpleegd via bewonerspanels en betrokken
bij de oplossing van een probleem (zie ook Ponsaers & Gunther Moor, 2007).
Die cultuuromslag heeft in de jaren negentig ook bij de politie in New York
plaatsgevonden. Gebaseerd op de broken windows-hypothese van Kelling en
Wilson (1982) die stelt dat als verloedering en overlast niet tijdig worden
aangepakt, op den duur ernstige criminaliteit zal volgen, werd hard opgetreden
tegen ‘quality of life’ crimes (Hopkins Burke, 2004). De straten van New York
City moesten worden heroverd voor de ‘brave burgers’.

Naast het besef dat de politie de bevolking nodig heeft bij haar werk, werd
de burger in Nederland de afgelopen decennia ook steeds meer aangesproken op
zijn eigen bijdrage, onder de noemer ‘sociale zelfredzaamheid’. Zoomer defi-
nieert sociale zelfredzaamheid als: ‘het vermogen en de bereidheid van mensen
om conflicten/problemen in relatie met anderen tot een oplossing te brengen,
vanuit de opvatting dat het niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de
overheid – of de politie – is om problemen tussen burgers op te lossen maar ook
de verantwoordelijkheid van die burgers zelf’ (1993:3). Het gaat er dus om dat
burgers over voldoende zelfvertrouwen en sociale vaardigheden beschikken om
zaken die als bedreigend worden ervaren, zelf aan te pakken. Mensen moeten
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zich bewust worden van het feit dat zij hun eigen leefsituatie in positieve zin
kunnen beïnvloeden (Toenders et al., 1999). Onder andere de politiepsycholoog
Denkers en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie hebben hier sinds
de jaren tachtig voor gepleit. Volgens Denkers moest een deel van het politie-
werk weer terug naar de bevolking. Door het wijkagentensysteem verminderde
voor de burgers de noodzaak om zelf hun problemen op te lossen. Dit heeft een
negatieve invloed op de sociale zelfredzaamheid van bewoners en leidt tot een
verzwakte informele sociale controle (Denkers, 1983). Overigens vinden burgers
die wel ingrijpen bij situaties van criminaliteit of ernstige overlast, dat ze van de
politie lang niet altijd de juiste waardering en aandacht krijgen voor hun
handelen (Meerdinkveldboom et al., 2009).

Deze ontwikkeling van maatschappelijke inbedding én eigen verantwoorde-
lijkheid van burgers zien we vertaald in het nationale motto van de politie, zoals
dat enige jaren geleden op ramen en deuren van politiebureaus, op vlaggen,
auto’s en briefpapier verscheen: ‘Waakzaam en Dienstbaar’. Vooral het tweede
deel ‘Dienstbaar’ wijst op dienstverlening aan de samenleving, oog hebben voor
wat de burger verlangt. Maar het betekent niet ‘gedienstig’, aldus een politiechef
in een column.5 Er wordt ook zelfredzaamheid van burgers en zogenoemde
‘ketenpartners’ verwacht. 

‘De Burger’ verschijnt in het huidige politieke discours als probleem én als
oplossing, bij uitstek op het terrein van veiligheid (Boutellier, 2011b). Hij is
zowel bedreiger als reddende engel van de sociale orde. De burger is een
probleem als verdachte, of als gezagsondermijnende hufter (Van Stokkom,
2010), maar wordt als oplossing ook op diverse manieren betrokken bij het
beleid of in de uitvoering. Scholte (2008) categoriseert verschillende vormen
van burgerparticipatie in de veiligheidszorg. Hij onderscheidt toezicht, zowel
passief als actief (bijvoorbeeld SMS-Alert), relationele controle (bijvoorbeeld
buurtvaders) en conflictbemiddeling (bijvoorbeeld buurtbemiddeling). Verder-
gaande vormen van participatie zijn beleidsvorming en beleidsadvisering. Ten
slotte komt het voor dat bewoners veiligheid in eigen beheer organiseren. De
‘burger in veiligheid’ doet dus dienst in vele gedaanten, van ‘oog en oor’ of
‘verlengde arm’ van de politie tot adviseur en meedenker over beleid (Boutel-
lier, 2011b). Toch wordt er in Nederlandse netwerken te veel gedacht vanuit de
instantie en worden burgers vaak als lastig ervaren. Terpstra spreekt zelfs van
‘institutioneel imperialisme’ (2008a:264), men dwingt burgers in het institutio-
nele keurslijf. Ook Van Stokkom (2008a) is kritisch over ‘de retoriek van
zelfredzaamheid’ in het veiligheidsbeleid. Het gaat volgens hem meer om hoop
van beleidsmakers dan om realiteit: burgers blijven meestal afzijdig en voelen
zich bij echte veiligheidsproblemen onmachtig. Toch geeft hij aan dat burger-
participatie wel tot groter vertrouwen in de politie, andere professionals en het
lokale veiligheidsbeleid leidt.

5 <www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/projecten/waakzaamendienstbaar/DIT-artikelen/verdiend.asp>. 
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3.3  Dagelijks politiewerk in onderzoek

Als de politie in de samenleving het uitgangspunt is, zoals in bovenstaand
historisch overzicht, is zij veeleer een frontlinieorganisatie dan een uitvoerings-
instantie. Een op de maatschappij gerichte politie doet haar werk ‘aan het
maatschappelijke front waar wendingen ten goede en ten kwade met elkaar
strijden’ (Zwart, 2004:13). Als maatschappelijke problemen, en niet politiek-
bestuurlijke problemen, de politiefunctie bepalen, verschuift ook de aandacht
naar de inhoud van het politiewerk aan de basis.

 De Angloamerikaanse criminologie kent een lange sociologische en door het
symbolisch interactionisme geïnspireerde, onderzoekstraditie op het terrein van
het alledaagse werk van uitvoerende politiemensen. Het theoretisch en methodo-
logisch perspectief van het symbolisch interactionisme richt zich op de vraag
hoe individuen in interactie met anderen hun betekenis van de sociale werkelijk-
heid construeren.6 Vanuit dit symbolisch interactionisme onderzoeken politie-
sociologen hoe politiewerk in de frontlinie concreet gestalte krijgt in de sociale
interactie tussen agenten onderling en tussen politie en publiek. Deze studies
zijn te beschouwen als een vorm van beroepensociologie, waarin een sociologi-
sche analyse van ‘beroepen in actie’ (Mok, 1973) centraal staat. Wat politiemen-
sen in de praktijk werkelijk doen, werd vanaf de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw vooral onderzocht in de Verenigde Staten en Engeland.

Skolnick (1965), Bittner (1967), Wilson (1968) en Reiss (1971) deden
empirisch onderzoek naar de kloof tussen algemene voorschriften uit het
wetboek en ‘de wet in actie’. De antropoloog Banton (1964) onderzocht de
plaats van de politiefunctionaris in de gemeenschap en diens verantwoordelijk-
heid voor het handhaven van de orde als ‘vredesofficier’ zowel als wetshandha-
ver en Cain (1973) vergeleek de rol van de politiefunctionaris in de stad en op
het platteland. Een tweede generatie politiestudies richtte zich op de beroepscul-
tuur van de politie als analytisch kader voor het verklaren van hun gedrag onder
verschillende omstandigheden (o.a. Westley (1970), Rubinstein (1973), Van
Maanen (1975), Chatterton (1975), Manning (1977), Muir (1977) en Holdaway
(1977, 1983)). 

Nederlandse etnografieën over politiewerk zijn schaarser. Punch had in 1979
de primeur met zijn onderzoek naar de politie in de binnenstad van Amsterdam.
Sindsdien zijn enige kwalitatieve onderzoeken verricht naar politiestijlen (Van
der Torre, 1999), interactie tussen de politie en allochtone groepen (o.a. Coppes
et al., 1997; Bervoets, 2006) en het dagelijks werk van wijkagenten (Terpstra,
2008b). 

Het is niet toevallig dat de dagelijkse politiepraktijk vooral in Angloameri-
kaanse onderzoeken werd bestudeerd. Engeland en de Verenigde Staten kennen
een accusatoir of common law-rechtssysteem, wat inhoudt dat er geen objectieve
hiërarchische structuur bestaat. In Engeland is de Franse Revolutie uitgebleven:
de lokale machten wilden geen gecentraliseerd systeem boven zich, dus is de

6 Zie hoofdstuk vijf voor een uitgebreider beschrijving van het symbolisch interactionisme.
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hiërarchische structuur van de Franse Revolutie ook niet ingebed in de Engelse
cultuur. Dit impliceert maximale discretionaire bevoegdheid voor alle strafrech-
telijke instanties (Verhage, 2002). De Engelsen aan het begin van de negentien-
de eeuw keken met afgrijzen naar het Franse politiemodel in continentaal-
Europa. Het maakte veel te veel inbreuk op verworven vrijheden (Waddington,
1993). Zo gaf een Parliamentary Committee on policing in 1822 aan: ‘It is
difficult to reconcile an effective system of police, with that perfect freedom of
action and exemption from interference, which are the great privileges and
blessings of society in this country; and Your Committee thinks that the
forfeiture or curtailment of such advantages would be too great a sacrifice for
improvements in police, or facilities in detection of crime, however desirable in
themselves if abstractedly considered’ (geciteerd in Critchley, 1978:47). De
Londense New Police die Peel, Chadwick en anderen in 1829 oprichtten, kreeg
dan ook beperkte bevoegdheden en verantwoordelijkheden toebedeeld. Het ging
voornamelijk om de preventie van criminaliteit, waarbij de politiefunctionaris
niet veel meer was dan een burger in uniform (Waddington, 1993). Eén van de
negen guiding principles die ten grondslag lagen aan de nieuwe politieorganisa-
tie was dan ook: ‘Police at all times, should maintain a relationship with the
public that gives reality to the historic tradition that the police are the public and
the public are the police’ (geciteerd in Deelman, 2011:8). Dit common law-
rechtssysteem in Engeland en later ook de Verenigde Staten resulteerde in een
onafhankelijke en autonome politie met veel discretionaire ruimte, die elke vorm
van centrale controle bestreed. De originele impuls voor de studies in de jaren
zestig en zeventig naar de dagelijkse politiepraktijk op straat was ingegeven
door een burgerrechtenbeweging die zich zorgen maakte over (misbruik van)
deze ruime discretionaire ruimte (Reiner, 2010).7

In bovenstaande etnografische onderzoeken komen voortdurend enkele
conclusies terug: politiewerk als ‘gewoon’ werk, en het openbreken van de
informele sociale wereld van de uitvoerende politiefunctionaris die vaak heel
anders bleek dan het beeld dat ambtenaren, beleidmakers en hogere officieren
over de politie hadden (Punch, 1983). Politiemensen beschikken over een grote
mate van discretionaire ruimte. Criminaliteitsbestrijding en strafrecht spelen een
geringe rol in het dagelijks politiewerk, dat eigenlijk vooral bestaat uit het
bewaren en herstellen van sociale orde en vrede. De ontdekking van deze
discrepantie tussen beeld (of ideaal) en praktijk zette het denken over de inhoud
van politiewerk op zijn kop (Terpstra, Van Stokkom & Gunther Moor, 2010).
Een aantal van deze bevindingen wordt hieronder uitgewerkt.

7 In Engeland werd de zeer ruime discretionaire bevoegdheid met het rapport van Lord Scarman in
1981 over de Brixton Disorders kritisch tegen het licht gehouden en later enigszins beperkt door de
PACE-wetgeving in 1984 (Verhage, 2002).
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3.3.1  ‘Echt’ politiewerk?

Het dagelijkse politiewerk op straat heeft weinig te maken met opsporing van
criminaliteit. Wat politiemensen in feite doen, is vooral de sociale orde bewa-
ken, de vrede handhaven en hulp bieden aan burgers bij zeer uiteenlopende
problemen (Bayley, 1994; Van der Poel, 1983). De rol van de politiefunctionaris
is ongelooflijk diffuus (Punch & Naylor, 1973). Historisch criminologen laten
zien dat dit sinds het ontstaan van de politie nooit anders is geweest. Zo be-
schrijft de Vlaamse historische criminologe De Koster (2010) dat in Antwerpse
‘gebeurtenisboeken’ uit de periode 1890-1913 alle incidenten werden vermeld
die een agent tegenkwam op zijn dagelijkse ronde. Hieruit blijkt dat de politie
‘haar tijd hoofdzakelijk besteedde aan het oplossen van kleine familiale en
buurtconflicten, het omgaan met de gewoonlijke ongelukken van het stedelijke
leven (ziekte, overlijden, zelfmoord, weggelopen kinderen...) en het informeren
van burgers’ (ibid.:85). Dus ook toen hield de politie zich al bezig met conflict-
oplossing, bemiddeling, hulpverlening en informatieverstrekking. Wat de politie
in de praktijk doet, wordt hoofdzakelijk door de bevolking bepaald. Slechts een
klein deel van de verzoeken die de bevolking aan de politie richt, betreft
criminaliteit. En dat is al eeuwenlang zo (Emsley, 2000). De meeste klachten
zijn ingegeven door het gevoel dat de morele orde is aangetast (Banton, 1964).
Dus ondanks allerlei verandertaal in beleidsstukken – volgens Van der Vijver
nauwelijks meer dan ‘metaforenmanagement en de jacht op een volgende
paradigmashift’ (2007:242) – is in de publieke politiepraktijk sprake van veel
continuïteit. Dingen veranderen en blijven gelijk, aldus Hoogenboom (2009a).

Het nog altijd populaire beeld dat politiemensen het grootste deel van hun
tijd bezig zijn met het opsporen en vangen van boeven, of toch in ieder geval
met het rijden van melding naar melding, wordt gevoed door de massamedia
(Terpstra, Van Stokkom & Gunther Moor, 2010), maar ook door agenten zelf.
Zij houden dit beeld van spanning en avontuur met sensationele verhalen in
stand en zijn er voortdurend op uit dat er ‘iets’ gebeurt, terwijl in feite verveling
en eindeloos wachten op een volgende melding een belangrijk onderdeel vormen
van het dagelijkse politiewerk (Westley, 1970). Zij beschouwen zichzelf vaak
als crime fighters en zien uiteenlopende verzoeken om hulp als bullshit calls
(Rubinstein, 1973:110), waar ze liever geen tijd en moeite aan besteden. 

Politiewerk wordt wel beschouwd als ambacht (Bittner, 1983), waarbij een
goede politiefunctionaris zijn wettelijke bevoegdheden gebruikt om de vrede te
handhaven (Chatterton, 1983). Dit vakwerk wordt echter vaak niet onderkend,
omdat het niet direct zichtbaar of meetbaar is. ‘Quelling a disturbance, asking
a group of noisy youths to “move on” or sensitively telling someone that a
relative has died, are unlikely to leave a bureaucratic trace’ (Waddington,
1993:11). Ook binnen de politieorganisatie heeft dit complexe werk zelden tot
vriendelijke schouderklopjes geleid (De Koster, 2010). 
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3.3.2  Autonomie

Er is weliswaar sprake van een hiërarchische organisatie, maar politiemensen
beschikken in de praktijk over een grote mate van discretionaire ruimte. Dit is
de vrijheid van functionarissen om over de wijze van toepassing van algemene
regels op specifieke situaties te besluiten (Bakker & Van Waarden, 1999). Het
uitvoerende politiewerk vindt deels plaats op straat, waar agenten in belangrijke
mate hun eigen baas zijn, zonder dat aanwijzingen van superieuren daar veel
invloed op kunnen uitoefenen. Het heeft oud-korpschef Hessing zelfs het
beroemde citaat ontlokt: ‘Elke overeenkomst tussen beleid en uitvoering berust
op louter toeval’ (Lentfert, 2009). Ook het (straf)recht speelt nauwelijks een
sturende rol in het politiestraatwerk. De agenten passen de door het recht
gegeven mogelijkheden aan de praktische eisen van de situatie aan om zo in hun
ogen adequate oplossingen te vinden voor de vele problemen die vaak direct om
een antwoord vragen (Terpstra, Van Stokkom & Gunther Moor, 2010). Politie-
werk wordt niet gedaan ‘volgens het boekje’, ofwel geleid door regels van de
organisatie of de wet. De wet wordt gebruikt om doelen te bereiken als orde-
handhaving, respect krijgen of rugdekking regelen (Chatterton, 1983). Wadding-
ton zegt het nog stelliger: ‘Policy does not guide decision-making; decision-
making must be made accountable within the framework of policy guidelines’
(1993:171). Punch (2009a) onderscheidt het official paradigm en de operational
code. Het officiële paradigma benadrukt de institutionele waarden, terwijl de
operationele code laat zien wat er werkelijk gebeurt. Deze ‘negotiated reality of
internal institutional and occupational practices’ (ibid.:3) wijkt nogal eens af van
het officiële paradigma. De eigen normen en waarden van politiemensen bepalen
voor een groot deel hoe met de autonomie in het werk wordt omgegaan (Van
Stokkom, 2005). Denkers (2001) noemde dit het morele kompas van de indivi-
duele politiefunctionaris. Bij het nemen van beslissingen blijkt dit morele
kompas voor de politie vaak meer de doorslag te geven dan wetten, instructies,
beroepscodes, opleidingen en beleidsplannen. Denkers definieert het morele
kompas als ‘de persoonlijke oriëntatie op morele waarden’ (2001:31). Het valt
niet mee om in moreel opzicht overeind te blijven als je werkt aan de zelfkant
van de samenleving, te midden van geweld, hebzucht, ellende en misdaad, maar
het morele kompas biedt een uitweg (Huberts, Lamboo & Van Reenen, 2007).
Denkers gaat dus uit van een positieve persoonlijke moraal van de politiefunc-
tionaris.

Wilson (1968) kende de politieorganisatie al een uniek kenmerk toe: de
discretionaire ruimte is het grootst in de laagste echelons. De beslissingen die
onderaan de hiërarchie genomen worden, bepalen het politiewerk. Beleid wordt
niet gemaakt door managers, maar door de uitvoerende politiemensen op straat
(Waddington, 1993). Waar de politie feitelijke interactie heeft met burgers, is
altijd sprake van ‘situationele beleidsvorming’ (Zwart, 2004:53). Uitvoerende
politiemensen dienen als streetcorner politicians (Muir, 1977) om te gaan met
de inherente morele ambiguïteit (Waddington, 2000) die zij in hun werk
tegenkomen. 
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Lipsky (1980) heeft dit proces breder beschreven door verschillende street-
level bureaucracies, zoals de politie, het maatschappelijk werk en de reclasse-
ring, met elkaar te vergelijken. Dit sociologische begrip is ontworpen om grote
hiërarchische en bureaucratische organisaties te begrijpen, waarbij uitvoerende
ambtenaren het beleid vormgeven in het persoonlijk contact met hun ‘klanten’.
Zij zijn de belichaming van de abstracte overheid, de ‘bureaucraten van de
straat’. Hun persoonlijke beslissingen hebben grote impact op het leven van
mensen en zij moeten omgaan met persoonlijke reacties daarop. ‘In short, the
reality of the work of street-level bureaucrats could hardly be farther from the
bureaucratic ideal of impersonal detachment in decision making’ (Lipsky,
1980:9). 

Politiemensen op straat hebben grote discretionaire ruimte in het bepalen wie
staande te houden en wiens gedrag te negeren. Dit betekent niet dat zij niet
beïnvloedt worden door regels en protocollen van bovenaf. Integendeel, Lipsky
legt juist de nadruk op de structurele condities die het alledaagse werk beperken.
Regels kunnen soms een obstakel zijn. Als zij heel talrijk of tegenstrijdig zijn,
kunnen regels alleen maar selectief worden gehandhaafd. Politiehandelen is
zodanig gespecificeerd door wetten en regelgeving dat politiemensen die wel
selectief moeten toepassen.8 

Naast selectieve handhaving is de vraag naar de diensten van deze street-
level bureaucrats ongelimiteerd en ook dit leidt onvermijdelijk tot het maken
van keuzes. Prioriteitstelling is voor de politie als frontlinieorganisatie dus
inherent noodzakelijk. In de dagelijkse interactie met burgers kunnen deze
prioriteiten afwijken van die in officiële beleidskaders (Zwart, 2004). Lipsky
hanteert een conflictperspectief voor de verhouding tussen street-level bureau-
crats en managers. Vaak delen uitvoerenden in de organisatie niet de doelen van
hun superieuren. Dan zien ze orders van bovenaf niet als legitiem. Ze zullen hier
vooral niet aan voldoen als hun prioriteiten afwijken van de prioriteiten van
bazen op hogere niveaus. Verschillende organisatieniveaus zijn eerder intrinsiek
met elkaar in conflict dan wederzijds ondersteunend. Dan ontstaat discrepantie
tussen beleid op papier en in uitvoering. Lipsky (1980:19-25) benoemt een
aantal verschillen dat ook voor mijn onderzoek van belang is:

8 De Vlaamse De Koster (2010) beschrijft hoe de politie altijd al gebruikmaakte van haar discretio-
naire bevoegdheid door bijvoorbeeld selectief de aandacht en interventies te richten op bevolkings-
groepen die ook in vorige eeuwen al een ‘risicoclassificatie’ kregen. Dat waren ‘onveranderlijk
mobiele groepen, zoals bedelaars en landlopers, naast leden van de “urban casual poor” – losse,
laaggeschoolde, vaak werkloze dagarbeiders – en bekende daders’ (ibid.:88). Selectiviteit kwam
daarnaast tot uiting in een strategie van ruimtelijke spreiding van de politieaanwezigheid en van
types van optreden: in ‘nette’ buurten was er minimaal politietoezicht, ‘moeilijke’ buurten werden
onderworpen aan permanente surveillance en repressieve ordehandhaving en de armste wijken
vormden ‘no go’-zones waarin de verantwoordelijkheid voor handhaving en toezicht grotendeels
aan de bewoners zelf werd overgelaten. De politie trad in dat laatste geval alleen op wanneer het
storende, lawaaierige of gewelddadige gedrag van de bewoners zich buiten de grenzen van hun
zone, in de betere straten, manifesteerde (De Koster, 2010). En ook uit Brits historisch onderzoek
blijkt dat politiemensen zich in de negentiende en vroegtwintigste eeuw al verzetten tegen interne
regels en controlemaatregelen en zochten naar persoonlijke ruimte en autonomie binnen de grenzen
van het vak (Emsley, 2000).
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1. Street-level bureaucrats hebben andere werkprioriteiten dan managers. Zij
zijn gericht op het minimaliseren van gevaar en stress en het maximaliseren
van inkomen en persoonlijke voldoening, terwijl managers vooral streven
naar productiviteit en effectiviteit.

2. Street-level bureaucrats ontwikkelen aanpassingsmechanismen voor de grote
werkdruk die samengaat met beperkte middelen. Hier tekent zich een
paradox af: deze mechanismen zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van
de organisatie, maar tegenstrijdig aan het beleid. 

3. Managers zijn doelgeoriënteerd, gericht op het boeken van resultaten, terwijl
street-level bureaucrats vooral hun taak goed willen uitvoeren. Dit conflict
wordt door uitvoerende ambtenaren wel ervaren als een strijd tussen produc-
tie en inhoud, tussen kwantiteit en kwaliteit (Boone, 2002; Oude Breuil,
2005).

4. Street-level bureaucrats hebben belang bij het behouden (en uitbreiden) van
hun autonomie. Pogingen van managers om dit in te perken worden als
illegitiem ervaren en zijn reden voor tegenwerking van de uitvoerende
ambtenaren. Hier botst de claim van de professionele status met die van de
bureaucratische status die gehoorzaamheid aan sturing door superieuren eist.

5. In de continue en vaak complexe interactie met burgers lopen street-level
bureaucrats aan tegen de onprotocolleerbaarheid van hun werk. Ondanks
pogingen van managers is discretionaire ruimte in deze beroepen niet uit te
bannen. Het gaat om complexe taken waarvoor niet alle oplossingen of
alternatieven zijn vast te leggen in regels en richtlijnen. Street-level bureau-
crats werken meestal in situaties die te gecompliceerd zijn om te reduceren
tot programmatische protocollen. Zo kunnen politiemensen op straat niet een
heel instructieboek meedragen over hoe om te gaan met burgers in potentieel
gevaarlijke situaties. Bovendien werken street-level bureaucrats vaak in
situaties die vragen om een menselijke reactie. Hoewel moderne bureaucra-
tieën legitimiteit proberen te winnen door een (vaak retorisch) beroep op
gelijkheid en rechtvaardigheid, worden street-level bureaucrats constant
geconfronteerd met de duidelijke onrechtvaardigheid van iedereen hetzelfde
behandelen. Individuen zijn meer dan hun bureaucratisch relevante karakte-
ristieken als leeftijd, geslacht, inkomensniveau etc. Het gaat om sensitief
observeren en oordelen in een uniek geval. ‘[T]o a degree the society seeks
not only impartiality from its public agencies but also compassion for special
circumstances and flexibility in dealing with them’ (Lipsky, 1980:15). Dit
vereist een zekere mate van flexibiliteit en improvisatie.

3.3.3  Aanpassingsmechanismen

Politiemensen kunnen onmogelijk optreden tegen alle gedragingen waartegen
ze zouden mógen optreden. Ze moeten dus kiezen. De street-level bureaucrat
ontwikkelt aanpassingsmechanismen om het hoofd te bieden aan beperkte
middelen, geringe controle, onduidelijke doelen en ontmoedigende omstandig-
heden (Lipsky, 1980:82). Het werk op straat is lastig, onder meer omdat wat
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politiemensen leren in de opleiding anders is dan wat zij tegenkomen in de
dagelijkse praktijk. Op straat moeten zij al het geleerde snel en zonder veel
informatie toepassen op een specifieke situatie en een beslissing nemen. Deze
condities beïnvloeden de manier waarop politiemensen met hun discretionaire
ruimte omgaan. Lipsky onderscheidt drie belangrijke aanpassingsmechanismen,
die Van der Torre (1999:4-6) heeft vertaald als selecteren, herdefiniëren en
domineren.

Ten eerste ontwikkelt de street-level bureaucrat handelingspatronen waarbij
inperken van de vraag en maximaliseren van de beperkte middelen wordt
nagestreefd door routinepraktijken en stereotypering (Halliday et al., 2009). De
politiefunctionaris maakt een selectie uit de stroom klanten, waarbij de voorkeur
uitgaat naar ‘those clients who seem most likely to succeed in terms of bureau-
cratic succes criteria’ (Lipsky, 1980:107). Dit selectieproces noemt Lipsky
creaming (ibid.) en heeft Boone (2002:32) vertaald met ‘afromen’. De street-
level bureaucrat kiest dus klanten of dossiers die eenvoudig te behandelen zijn
met standaardinstrumenten en waar zo min mogelijk problemen aan kleven. Dit
zou tot geïnstitutionaliseerde benadeling van kansarmen leiden (Van der Torre,
1999).

Ten tweede herdefinieert de uitvoerende ambtenaar zijn opvattingen over hoe
hij zijn werk behoort te doen, om de kloof tussen (onbereikbare) organisatiedoe-
len en beroepsidealen enerzijds en beperkte middelen anderzijds te verkleinen.
Street-level bureaucrats die onmogelijk iedereen kunnen helpen, differentiëren
hun klantenbestand. Hiervoor zagen we dat deze categorisering de inzet van
beperkte middelen moet rationaliseren, maar het dient ook het werk van politie-
mensen te rechtvaardigen (Lipsky, 1980). Een cynische houding ten opzichte
van ‘lastige klanten’ legt verantwoordelijkheid voor problemen bij hen. Zo
rechtvaardigt de uitvoerende ambtenaar de mentale afstand die hij bewaart tot
de mensen en problemen waarmee hij te maken krijgt (Van der Torre, 1999).

Ten derde streven ambtenaren ernaar het uitvoeringsproces te domineren. Ze
proberen de vraag naar hun diensten te verminderen door beperkte informatie
te verstrekken, klanten te laten wachten, toegankelijkheid te beperken. De
interactie tussen street-level bureaucrats en klanten vindt plaats in een setting
die deze dominante relatie symboliseert en bevestigt. De diensten worden als
een gunst gepresenteerd en interactie vindt bij voorkeur plaats op een door de
uitvoerende ambtenaar bepaalde plaats en tijd. De politie kan deze setting lang
niet altijd voorschrijven en heeft daarmee veel minder controle over haar
klanten. Dit zal daarom nog meer leiden tot routinematige handelingen (Lipsky,
1980:117).

3.3.4  Politiecultuur 

Al decennialang is de klassieke organisatieleer van Weber onderwerp van
discussie. Veelvuldig is gewezen op de nadelen van de bureaucratie als supe-
rieur beheersingsinstrument. Bureaucratie wordt dan juist geassocieerd met een
disfunctionele organisatie. Informele en onvoorziene processen, voortkomend
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uit de uiterlijk rationele organisatie, kunnen leiden tot administratieve vertra-
gingen en klachten over papieren rompslomp. Door haar onpersoonlijke, op
regels en hiërarchie gefundeerde, wijze van functioneren, is hetgeen zij bewerk-
stelligt weliswaar voorspelbaar, maar tegelijkertijd maken deze eigenschappen
dat de besluitvorming van bureaucratieën star kan zijn. Leden van de organisatie
komen in conflict met elkaar en de structuur van de organisatie, en vinden
allerlei strategieën om daarmee om te gaan. Dit kwam hiervoor bij Lipsky aan
bod (1980), maar bredere kritiek op de rationele bureaucratie werd ook door veel
anderen genoemd (o.a. Gouldner, 1954; Merton, 1957; Guest, 1962; Crozier,
1964; Kagan, 1978; Engbersen & Van der Veen, 1992).

Blau toonde reeds in 1963 het bestaan van informele relaties in bureaucratie-
en aan. Op allerlei niveaus in organisaties ontwikkelen zich informele netwerken
met uiteenlopende niet-officiële werkwijzen die vaak flexibeler en effectiever
zijn dan de formele regels. De organisatie wordt in deze visie veeleer als
organisme dan als machine beschouwd (Burns & Stalker, 1966). Men ontdekte
dat er informele organisaties bestaan, binnen een formele organisatie, die met
elkaar relaties opbouwen en groepjes vormen, die bij elkaar worden gehouden
door interne solidariteit en afsluiting van de buitenwereld.

De cultuur van organisaties heeft sindsdien grote belangstelling gekend.
Belangrijk uitgangspunt is dat men een organisatie en haar dynamiek niet kan
begrijpen op basis van alleen de formele, structurele kenmerken ervan, maar dat
er ook aandacht moet zijn voor de cultuur, waarden, houdingen en informele
relaties van personen die in die organisaties werkzaam zijn (Elchardus, 2007).

Sinds de politiesociologieën vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw bestaat
ook – binnen en buiten de politiewetenschap – de gedachte dat politieorganisa-
ties over een eigen kenmerkende cultuur beschikken. De aandacht ligt hier
overigens eenzijdig bij de cultuur van uitvoerders die belast zijn met het
alledaagse politiewerk. Er is heel veel geschreven over de basis en maar een
beetje over de top (Van der Torre, 2007a).9 Veel van de inzichten die in voor-
gaande paragrafen zijn besproken, maken deel uit van het traditionele beeld van
de politiecultuur. 

Reiner (2010:118-132) heeft op basis van tal van etnografische studies een
overzicht gemaakt van de belangrijkste karakteristieken van deze cop culture,
die hij omschrijft als ‘the values, norms, perspectives, myths, and craft rules that
inform their conduct’ (ibid:117). Nieuwe agenten in opleiding worden gesociali-
seerd in deze cultuur en nemen al snel percepties, waarden en attitudes over
(Van Maanen, 1975). Reiner gaat uit van Skolnicks (1965) beschrijving van de
typische politie working personality die een reactie zou zijn op een unieke
combinatie van drie elementen in het dagelijkse politiewerk. Allereerst noemt
Skolnick de gevaren van het werk op straat. Alhoewel mensen in andere
beroepen – zoals mijnwerkers of diepzeeduikers – wellicht grotere (maar meer
calculeerbare) risico’s lopen, is de taak van de politie uniek omdat zij geacht

9 Boin et al. (2003) hebben middels interviews empirisch onderzoek verricht naar Nederlandse
korpschefs; Van der Torre (2007b) heeft ditzelfde gedaan voor lokale politiechefs.
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wordt op te treden in veelal zeer onvoorspelbare situaties. Ten tweede noemt
Skolnick het gezag dat aan de politie is toegekend. Gevaar en autoriteit zijn in
het politiewerk nauw met elkaar verweven, want juist omdat de politie het gezag
representeert, loopt zij gevaar wanneer mensen zich verzetten tegen de uitoefe-
ning daarvan. Ten derde noemt Skolnick de constante druk op de politie om
efficiënt te werken. De combinatie van deze drie elementen zou een aparte
politiecultuur creëren, die overal ter wereld dezelfde trekken vertoont.

De eerste karakteristiek die Reiner in studies over politiecultuur tegenkomt,
is het gevoel van een missie die politiemensen aan hun werk toeschrijven. Het
is niet zomaar een baan, maar een manier van leven, met als doel: bescherming
van het zwakke tegen het kwaad. Deze missie zou niet worden ervaren als
beklemmend, maar als spannend en uitdagend, en brengt een sterke actiegericht-
heid met zich mee. Het gaat om adrenaline, om de spanning van het jagen op de
bad guys, om de aanhouding. Het feit dat politiemensen zichzelf zien als de
good guys, geeft hen het recht tot actie over te gaan. Dit moraliseren van het
politiemandaat is misleidend, omdat er geen aandacht is voor de veelal saaie,
chaotische en onbeduidende dagelijkse werkelijkheid op straat. Toch wordt dit
morele argument gebruikt om de onmisbaarheid van de politie te benadrukken:
zij zijn de thin blue line tussen orde en chaos.

Tegelijkertijd, en dat lijkt op het eerste gezicht wat tegenstrijdig, zouden
politiemensen een cynische en pessimistische houding tegenover hun werk en
burgers ontwikkelen, omdat zij het gevoel hebben dat hun morele standaard
wordt aangevallen. Na verloop van tijd zouden veel politiemensen menen dat
hun positieve invloed op de samenleving gering is. ‘Dit komt onder andere
doordat zij onophoudelijk te maken krijgen met mensen in een slechte hoeda-
nigheid: dronkelappen [sic], drugsverslaafden, leugenachtige verdachten, boze
mensen, emotionele slachtoffers, winkeldieven, verkleumde daklozen en
psychisch gestoorden’ (Van der Torre, 1999:17). 

Uit voorgaande kenmerken vloeit wantrouwen voort tegenover niet-politie-
mensen (burgers, politici, en soms leidinggevenden die in de ogen van uitvoe-
rende politiemensen te ver af staan van de ‘echte politiepraktijk’) (Terpstra,
2009). Agenten zijn continu op hun hoede voor potentieel gevaar en mogelijk
verdachte situaties. Dit zou onvermijdelijk leiden tot stereotypering, om zo het
gedrag van uiteenlopende mensen te kunnen voorspellen en daarop te reageren
zonder legitimiteit te verliezen. Door een patroon van veelal impliciete discrimi-
natie (op grond van klasse, etniciteit en geslacht) zou de machtsstructuur in de
samenleving worden gereproduceerd (Reiner, 2010).

De keerzijde hiervan is de interne solidariteit en het sociaal isolement van
politiemensen. Ze benadrukken de afstand tot de buitenwereld. Interne solidari-
teit komt ook door de behoefte om altijd op je collega te kunnen vertrouwen en
interne fouten te verhullen door ‘niet de vuile was buiten te hangen’. Een
punitieve managementstijl zou de defensieve solidariteit van de lagere rangen
versterken (Waddington, 1993). Overigens heeft Van Reenen (2004) aangetoond
dat de ethische opvattingen van leidinggevenden en uitvoerenden ten aanzien
van binnen de organisatie en daarbuiten verschillend zijn. Men is eensgezind
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over de ethiek van het politiewerk ‘buiten’, maar leidinggevenden en uitvoeren-
den zijn verdeeld over de waarden die gelden binnen de organisatie. Dit laatste
zou te maken hebben met botsende belangen als gevolg van het verschil in
posities.

De politiecultuur zou er voorts toe bijdragen dat agenten vaak conservatief
zijn, in politiek en moreel opzicht, wat ertoe zou leiden dat zij zich verzetten
tegen veranderingen in hun organisatie of werk. Bovendien zou machismo een
belangrijk kenmerk zijn van de politiecultuur. Er wordt veel waarde gehecht aan
mannelijkheid, aan fysieke kracht en vastberadenheid in dreigende situaties.
Doordat de politie vaak in aanraking komt met de ‘rafelrand’ van de samen-
leving, neemt zij nogal wat over ‘van de humor, het taalgebruik en de onbehou-
wenheid [...] van de lagere klassen’ (Punch, 1983:26). Dit zou leiden tot een
grove werksfeer achter de schermen: ruwe, harde humor, onderlinge schijn-
gevechten en seksisme (Van der Torre, 2007a). 

Daarnaast zou de politiecultuur vooroordelen over etnische minderheden
bevorderen.10 En ten slotte zou zij gekenmerkt worden door pragmatisme,
waarbij het ‘doekarakter’ van politiewerk wordt benadrukt. Een anti-intellectue-
le houding leidt tot afkeer van abstracte, academische kennis en van manage-
mentconcepten en voorstellen voor organisatieverandering. Politieagenten
vertrouwen graag op gezond verstand en vinden dat hun common sense zelden
op waarde wordt geschat.

3.3.5  Kritiek op politiecultuur

Dit standaardbeeld van politiecultuur is in de loop der tijd regelmatig bekriti-
seerd. Terpstra (2009) geeft een uitgebreid overzicht van de empirische en
theoretische kanttekeningen van dit begrip. Zo laten beschrijvingen van de
politiecultuur vooral negatieve aspecten van de politiepraktijk zien en wordt het
vaak gebruikt als verklaring voor uiteenlopende als ongewenst beschouwde
verschijnselen binnen de politie. Daarnaast zou er een pretentie van universali-
teit aan het begrip kleven, alsof de politiecultuur een constante zou zijn over tijd
en plaats. Daarmee wordt de politiecultuur als te statisch en homogeen opgevat
en is er te weinig aandacht voor fragmentatie, diversiteit en conflict. 

En is het beeld van de politiecultuur niet achterhaald, omdat het vooral
gebaseerd is op de politie van de jaren zestig en zeventig? Terpstra stelt de
vraag: ‘In hoeverre hebben veranderingen in de aard van het politiewerk, het
gebruik van nieuwe technologieën, de komst of getalsmatige groei van nieuwe
categorieën medewerkers binnen de politie (vrouwen, leden van minderheids-
groeperingen, homo’s, hoger (universitair) opgeleiden en mensen met andere
culturele achtergronden), de grotere aandacht voor samenwerking met burgers
en andere organisaties, de vestiging van nieuwe werkwijzen en opvattingen (als
slachtofferhulp of gebiedsgebonden werk) tot veranderingen geleid binnen de
cultuur van deze organisatie?’ (2009:138).

10 Op dit element wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan.
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In het verlengde hiervan lijkt het dominante beeld erg Angloamerikaans.
Komen de kenmerken ook voor onder Nederlandse politiemensen? Terpstra en
Schaap (2011) hebben dit onderzocht door middel van enquêtes onder 465
politiefunctionarissen (netto respons: 260) uit het voormalig korps Gelderland-
Zuid. Hieruit komen drie centrale dimensies van de Nederlandse politiecultuur
naar voren. Ten eerste geloven Nederlandse politiemensen ook in een missie van
de politie om de normen in de samenleving over goed en kwaad te bewaken en
de zwakken te beschermen. Ten tweede ervaren zij eveneens de aantrekkings-
kracht van actie en spanning in het politiewerk. Ten derde tonen Nederlandse
dienders een combinatie van cynisme, wantrouwen en afsluiting tegenover de
buitenwereld. Toch gaat de onderlinge solidariteit niet zo ver dat deze volgens
de meeste politiemensen zwaarder weegt dan andere plichten. Voorts is het
conservatisme en anti-intellectueel pragmatisme in Nederland veel minder
aanwezig dan uit de Angloamerikaanse literatuur blijkt. Ten slotte delen
Nederlandse politiemensen niet (meer) sterk het idee dat politiewerk alleen
mannenwerk is. 

Een volgende kritiek die Terpstra noemt, is dat de politiecultuur vaak gezien
wordt als afgeleide van de eisen die het politiewerk met zich meebrengt. In een
eenvoudig – veelal impliciet – stress-coping model biedt de politiecultuur als
copingmechanisme een antwoord voor politiemensen op de spanningen en
problemen in hun dagelijks werk. Spanningen komen in deze opvatting zowel
van buitenaf (in de vorm van dreigend gevaar) als van binnenuit (samenhangend
met de wijze van leidinggeven in de eigen organisatie en met de inherente
ambiguïteit van de politierol, Paoline, 2003 in Terpstra, 2009). In vrijwel
ongewijzigde vorm worden deze antwoorden binnen de politie van generatie op
generatie doorgegeven. Deze opvatting is problematisch, omdat zij onvoldoende
rekening houdt met het tegenstrijdige, veranderlijke en situatie-specifieke
karakter van de eisen aan politiewerk. 

Er is daarnaast weinig aandacht voor de actieve rol van politiemensen in de
(re)productie van politiecultuur. Politiefunctionarissen zijn actief betrokken bij
de totstandbrenging, instandhouding en verandering van politiecultuur. Het is
niet een ‘sociaal feit’ dat hen slechts overkomt. Toch kan voor betrokkenen de
politiecultuur een ‘objectief gegeven’ worden, waarbij het karakter van een
sociale constructie naar de achtergrond verdwijnt. Dit zou mede de hardnekkig-
heid van politiepraktijken en tradities verklaren.

In het verlengde hiervan krijgt politiecultuur steeds meer een cognitieve
invulling, alsof de politiepraktijk simpelweg zou voortvloeien uit culturele
regels. Maar politiecultuur gaat ook om de (vaak deels impliciete) normatieve,
morele en symbolische aspecten. Bovendien ontstaat ten onrechte de suggestie
dat politiecultuur is uitgekristalliseerd. Politiemensen kunnen in de praktijk aan
alle eisen van de politiecultuur voldoen, zonder dat zij in staat zijn die te
expliciteren.

Voorts moet de politiecultuur geplaatst worden in de sociale, culturele,
politieke, bestuurlijke en juridische context waarbinnen de politie opereert.
Politiecultuur wordt te vaak als een min of meer geïsoleerd, organisatie-intern
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verschijnsel beschouwd. Bovendien kan die omgeving waarin de politie werkt
bestaan uit (on)bedoelde effecten van eerder politiehandelen én functioneren als
de deels ongekende condities van het handelen.

Ten slotte wijst Terpstra (2009) erop dat in analyses van politiecultuur wordt
uitgegaan van consensus en coherentie, terwijl oog voor fragmentatie, variëteit
en conflict meer recht doet aan de werkelijkheid. Deze aandacht voor diversiteit
komt naar voren in onderzoek naar werkstijlen of politiestijlen.

3.3.6  Politiestijlen

Het onderscheiden van verschillende stijlen in de uitvoering van het politiewerk
kan worden bezien als een pragmatische, veelal empirisch geïnspireerde ‘oplos-
sing’ voor de problemen met het begrip politiecultuur. Deze benadering biedt
meer oog voor de variatie in de culturele aspecten van politiewerk en voor de
actieve inbreng van politiemensen (Terpstra, 2009). Van der Torre noemt de
politiecultuur ‘tweeslachtig’ (1999:18). Aan de ene kant is de saamhorigheid
groot en wordt waarde gehecht aan de gelijkwaardigheid van politiemensen. Aan
de andere kant is er ruimte voor een individuele aanpak van het politiewerk. We
zagen hiervoor dat in een street-level bureaucracy als de politie geldt: hoe lager
in deze grote hiërarchische organisatie, des te meer discretionaire macht heeft
de politiefunctionaris. Nog minder dan van de gemiddelde street-level bureau-
crat is het gedrag van politieagenten te herleiden tot regelgeving of een beleids-
programma. Met name bij de hulpverlenende taken is het gedrag van politie-
agenten niet of nauwelijks gebaseerd op regels of doelstellingen (Aalberts,
1990). Aangezien de vraag naar de diensten van de politie ongelimiteerd is, is
prioriteitstelling inherent noodzakelijk. De politiemensen op straat in hun per-
soonlijk contact met burgers bepalen de dominante politiestijl (Wilson, 1968).
Deze beleidsvrijheid geeft ruimte aan verschillende politiestijlen. 

In de afgelopen decennia zijn verschillende typologieën van politiestijlen
gegeven, waarbij definities vaak verschillen. Ponsaers spreekt zelfs van een
‘terminological mess’ (2001:471). Van der Torre heeft politiestijl gedefinieerd
als ‘de waarden, normen en opvattingen van een groep politieagenten die ten
grondslag liggen aan hun gedragspatronen’ (1999:19, 20). Er worden subcultu-
ren onderscheiden naar organisatieniveau, zoals de klassieke street cop culture
versus de management cop culture (Reuss-Ianni & Ianni, 1983). Later is hier de
specifieke subcultuur van het middenmanagement aan toegevoegd (Manning,
1994 in Loyens, 2009). De differentiatie in politiestijlen wordt tevens beschre-
ven op individueel niveau. De variatie in indelingen is overweldigend (o.a.
Wilson, 1968; Muir, 1977; Reiner, 1978; Goldstein, 1979; Ponsaers, 2001;
Cordner & Biebel, 2005; Terpstra & Schaap, 2011). In essentie hebben al deze
typologieën nochtans één tegenstelling gemeenschappelijk: hard (repressief)
versus soft (preventief) politieoptreden (Punch et al., 2002). Bowling & Foster
(2002) noemen dit policing with people and policing against people.

Terpstra en Schaap (2011) proberen in een causaal model achtergrondken-
merken, ervaren stress, politiecultuur en politiestijl met elkaar te verbinden.
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Variatie in werkwijzen zou in dit model voortvloeien uit achtergrondkenmerken
als opleiding, leeftijd, geslacht, tijd dat men al bij de politie werkt en of men in
noodhulp of wijkwerk werkzaam is, maar ook uit de ervaren externe dreigingen
(de mate waarin men in contacten met burgers belediging, geweld en bedreiging
ervaart en het ondervonden gebrek aan respect en ontzag voor de politie) en
interne dreigingen (de mate waarin men het gevoel heeft niet begrepen en
gesteund te worden door de leiding). De auteurs concluderen dat naarmate deze
stress groter is, de politiecultuur nadrukkelijker aanwezig is (een bevestiging van
het stress-coping model). Voorts blijkt dat de crime fighting-stijl in het verleng-
de ligt van de politiecultuur, maar dat een nadruk op ordehandhaving en
dienstverlening aan burgers juist niet samengaat met de dominante politiecul-
tuur. Ook Vandevoorde (2005) signaleert tal van obstakels in de traditionele
politiecultuur die contradictoir zijn aan community policing, zoals het onder-
scheid tussen ‘echt’ en ‘onecht’ politiewerk. Terpstra en Schaap (2011) conclu-
deren vervolgens dat hoe langer men bij de politie werkt, des te conservatiever
men is en des te minder men moet hebben van denkwerk. Daarnaast nemen de
actiegerichtheid en associatie met fysieke kracht in het werk af. Deze uitkomst
heeft vermoedelijk ook te maken met de invloed van de fysieke leeftijd. Ten
slotte blijkt er een sterk verband te zijn tussen het werken als wijkagent of
leidinggevende en een dienstverlenende en ordehandhavende werkstijl enerzijds
en het werken in de noodhulp en de crime fighting-stijl anderzijds.

3.4  Slot

Als contrast op het politiemanagementmodel uit hoofdstuk twee is hier het
ideaaltypisch politiewerkmodel uiteengezet. Daarbij is de politie in de samenle-
ving het uitgangspunt, en niet de politie ten behoeve van de overheid. Alhoewel
de politie altijd al afhankelijk is geweest van steun en medewerking van de
bevolking, kreeg de relatie politie-publiek vanaf de roerige jaren zestig van de
vorige eeuw steeds meer aandacht. Deze beweging van onderaf waarbij maat-
schappelijke inbedding centraal staat, is ook terug te zien in het brongebruik in
dit hoofdstuk. (Latere) lokale korpschefs – dat dan nog wel – waren van meet
af aan de voortrekkers in deze ontwikkeling. Zij zochten de aansluiting met
burgers en andere instanties. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in gebiedsgebon-
den politiewerk, integraal veiligheidsbeleid, horizontale verantwoording, burger-
participatie en een beroep op sociale zelfredzaamheid. Deze nadruk op het
lokale niveau staat haaks op de geleidelijke centralisering, zoals we die in het
politiemanagementmodel zagen (Terpstra, 2004b). Van der Vijver (1998)
beschrijft deze gelijktijdige tegenstrijdige ontwikkeling met de termen ‘discipline-
ring’ (naar Foucault) en ‘communitarisering’.

Niet politiek-bestuurlijke problemen vanuit een institutionele invalshoek
staan centraal in dit ideaaltype, maar de maatschappelijke problemen waar de
politie in het dagelijks werk mee geconfronteerd wordt. De politie in de samen-
leving is een zogenoemde frontlinieorganisatie. De werkelijkheid ‘in die front-
linie’ kent haar eigen dynamiek, zo zagen we in politie-etnografieën en studies
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naar street-level bureaucracies. Op basis daarvan is het politiewerkmodel te
typeren aan de hand van vijf kenmerken.

Dit ideaaltype gaat uit van interactie en situationele beleidsvorming. De
autonomie van de uitvoerende politiemensen is dan ook het eerste kenmerk. Zij
worden in geringe mate gestuurd door het (straf)recht, door beleid of aanwij-
zingen van superieuren. In de politieorganisatie is de discretionaire ruimte het
grootst in de laagste regionen. Het politiewerkmodel wordt daarom voorts
gekarakteriseerd door een bottom-up beweging, waarin maatschappelijke
problemen en de contacten van de bevolking met de onderste niveaus van de
politieorganisatie uitgangspunt zijn. Dit legt de nadruk op cultuur. Niet als een
homogene en onveranderlijke politiecultuur, maar een focus op percepties,
houdingen en informele relaties binnen de organisatie en hoe die beïnvloed
worden door het onvoorspelbare en complexe werk op straat én door interne en
externe structurele condities. Variatie is het vierde kenmerk dat hieruit voort-
vloeit. We zagen dat de politietaak enorm diffuus is. Prioriteitstelling is inherent
noodzakelijk. Het alledaagse politiehandelen is veelvormig en sterk persoonlijk
gekleurd. Evenals politieleiders (zie Boin et al., 2003) hebben ook politiemensen
in de uitvoering hun eigen zienswijzen, voorkeuren en benadering (Nap, 2010).
Dit wordt onder meer beïnvloed door functie en rang, opleiding, leeftijd,
geslacht, demografische achtergrond, individuele persoonlijkheid (Reiner, 2010)
en het morele kompas (Denkers, 2001) van de politiemensen, maar ook door de
omgeving waarin zij werken. Dit laatste heeft betrekking op het werkgebied,
maar ook op de ingewikkelde sociale, culturele, politieke, bestuurlijke en
juridische context waarbinnen de politie opereert. Zo ontstaat maatwerk door
professionals. Dit alles betekent ten slotte dat dit ideaaltype aandacht vraagt
voor het complexe proces van de dagelijkse politiepraktijk binnen en buiten de
organisatie, met haar normatieve en symbolische aspecten, en niet slechts voor
het eindresultaat.

Met de karakterisering van het politiemanagementmodel (hoofdstuk twee)
en het politiewerkmodel (hoofdstuk drie) zijn twee ideaaltypen gegeven die
bewust eenzijdig een extreme positie innemen. Zo wordt systematische analyse
van het empirische materiaal mogelijk. In het volgende hoofdstuk zullen deze
twee modellen worden toegepast op de (landelijke) politiek-bestuurlijke reactie
van de politie op de multiculturalisering van de samenleving. Samen met
§ 5.6.3, waar het regionale beleid aan bod komt, vormt dit het antwoord op de
eerste deelvraag van mijn onderzoek.
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Kenmerken politiewerkmodel

Autonomie
Discretionaire ruimte en situationele beleidsvorming van uitvoeren-
de politiemensen

Bottom-up
Mate waarin vanuit de onderste regionen van de politieorganisatie
en vanuit de bevolking het politiewerk vorm krijgt

Cultuur
Nadruk op percepties, houdingen en informele relaties binnen de
politieorganisatie + invloed van werk op straat en structurele
condities

Variatie
Diversiteit in politietaken en veelvormige individuele invulling
daarvan

Proces Aandacht voor alle activiteiten in de dagelijkse politiepraktijk
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Politiek-bestuurlijke reactie van de politie 
op de multiculturele samenleving

4.1  Inleiding

Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland steeds meer een multiculturele
samenleving geworden. De politie als frontlinieorganisatie zit hier middenin en
krijgt te maken met allerlei onvoorziene gevolgen van deze massa-immigratie.
De terroristische acties van Molukse activisten in de jaren zeventig vormen de
aanzet voor het minderhedenbeleid van de centrale overheid. Pas op aangeven
van die centrale overheid ontstaat (in 1983) ook bij de politieorganisatie beleid
ten aanzien van de multiculturele samenleving.

In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag van dit onderzoek centraal: wat is
het politiek-bestuurlijke antwoord van de politie op het feit dat Nederland
multicultureel is geworden? We zullen zien dat deze geschiedenis – inmiddels
al dertig jaar – te begrijpen is in termen van het politiemanagementmodel uit
hoofdstuk twee. Vanaf het ontstaan gaat het om top-down beheersing van het
politiek-bestuurlijke probleem van een veranderende samenleving. In de aanpak
ligt de nadruk op centralisering, specialisering, formalisering en uniformiteit,
structuur en resultaten. 

De volgende paragraaf toont de rationeel-bureaucratische overheidsbemoeie-
nis met migranten die vanaf de jaren vijftig naar Nederland komen. Dit mondt
in 1983 uit in de Minderhedennota en die vormt de opmaat voor het minderhe-
denbeleid bij de politie. In § 4.3 wordt deze ontwikkeling in drie decennia
geschetst en gekarakteriseerd vanuit het politiemanagementmodel. In § 4.4 komt
de vraag aan bod of ook elementen uit het politiewerkmodel zichtbaar zijn. De
laatste paragraaf bevat een concluderende samenvatting.

4.2  Minderheden en overheidsbemoeienis 

Rond 1950 arriveren immigranten uit het onafhankelijk geworden Indonesië.
Het opvangbeleid van de Nederlandse overheid voor ‘repatrianten’ en Indische
Nederlanders is gericht op individuele inpassing in de Nederlandse samenleving.
Het beleid voor Molukkers daarentegen beoogt juist segregatie van de Neder-
landse samenleving, vanwege de verwachte terugkeer naar de door Molukkers
voorgestane vrije Republiek der Zuid-Molukken (Entzinger, 1984). 

Als gevolg van een snelle economische groei aan het begin van de jaren
zestig neemt de arbeidsmigratie toe vanuit Zuid-Europese landen, en later ook
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vanuit Marokko en Turkije. Aanvankelijk is dit vooral een zaak van het bedrijfs-
leven, dat arbeidskrachten aldaar werft, terwijl maatschappelijke organisaties
zich bezighouden met de sociale aspecten van de opvang. Tegen het einde van
de jaren zestig gaat de Nederlandse overheid zich inlaten met de regulering van
arbeidsmigratie en de opvang van buitenlandse werknemers (Fermin, 1997). In
1970 verschijnt de Nota buitenlandse werknemers die nog geheel in het teken
staat van een zo goed mogelijke begeleiding van de werving van buitenlandse
werknemers vanuit de officiële wervingslanden. Problemen rond aanpassing en
inpassing worden wel vermeld, maar staan niet op de voorgrond. De nota is dan
ook geschreven in een tijd dat het aantal buitenlandse werknemers in Nederland
zo’n 80.000 bedraagt en de economie zich nog voorspoedig ontwikkelt (Drewe
& Mik, 1984). 

Na de oliecrisis in 1973 wordt vanwege de stijgende werkloosheid gepro-
beerd de werving terug te dringen en daarmee de immigratie te beperken.
Doordat andere groepen gebruikmaken van het recht op gezinshereniging en
door de komst van overzeese Nederlanders (Surinamers en Antillianen) neemt
het aantal migranten echter verder toe (Jonkers, 2003). Begin jaren zeventig
stijgt de immigratie vanuit Suriname, in verband met de naderende onafhanke-
lijkheid van dit land in 1975. Van de veronderstelde massale terugkeer van
buitenlandse werknemers is geen sprake, maar desondanks wil de overheid niet
tornen aan het uitgangspunt ‘Nederland geen immigratieland’ (Fermin, 1997).

Vanaf de jaren zeventig ontwikkelt de regering een zogeheten ‘tweesporen-
beleid’ voor immigranten. Dit beleid is zowel gericht op integratie in de
Nederlandse samenleving als op het openhouden van remigratiemogelijkheden
(door welzijnsvoorzieningen en onderwijs gericht op behoud van de eigen taal
en identiteit). Mede als gevolg van de treinkapingen en bezettingsacties van
Molukkers in de tweede helft van de jaren zeventig wordt de Nederlandse
overheid zich echter bewust van de gevolgen van een ambivalente houding
tegenover immigranten (Entzinger, 1984). De Molukse daders zijn nakomelin-
gen van soldaten die deel hadden uitgemaakt van het Koninklijk Nederlands-
Indische Leger. Deze migrantenkinderen uiten met deze gewelddadige acties
hun onvrede over de behandeling van de oud-militairen en hun gezinnen door
de Nederlandse regering. Zij eisen dat de Molukse leiders militanter optreden
tegenover de Nederlandse regering om zich in te zetten voor een onafhankelijke
Republiek der Zuid-Molukken. De reactie van Nederland op deze Molukse
terroristische daden zegt iets over de manier waarop problemen met minder-
heidsgroepen later zijn aangepakt (Bovenkerk, 2002b). Dit is in het buitenland
wel The Dutch Approach genoemd (Bootsma, 2000). Deze aanpak kenmerkt
zich door vaak eindeloze onderhandelingen, waarbij het doel is de daders uit te
putten en tot overgave te dwingen en bovenal zo weinig mogelijk slachtoffers
te maken. Als in 1977 de treinkaping bij De Punt na drie weken eindigt met een
militaire operatie van mariniers en de luchtmacht, ziet de Nederlandse regering
dit als een nederlaag. The Dutch Approach van praten en onderhandelen heeft
gefaald bij de aanpak van sociale en politieke problemen van een nieuwe
immigrantengroep. Vanaf dat moment proberen politici en beleidsmakers te
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begrijpen waarom migrantenkinderen zich zo gedragen, en nog belangrijker: hoe
kan dit in de toekomst worden voorkomen? Zouden van jonge generaties van
andere nieuwe immigrantengroepen ook gewelddadige acties of andere vormen
van criminaliteit en overlast te verwachten zijn? (Bovenkerk, 2002b). De
terroristische acties van Molukse jongeren brengen een kentering in het beleid
teweeg. Vanaf het eind van de jaren zeventig wordt gekozen voor een beheer-
singssysteem waarbij het uitgangspunt is om conflicten en gewelddadigheden
te vermijden en sociale marginalisering van migrantenkinderen te voorkomen
(Korf, 2003). Bij de behandeling van de regeringsnota over De problematiek van
de Molukse minderheid in Nederland in 1978 wordt in een motie van PvdA-
kamerlid Molleman dan ook aangedrongen op een gecoördineerd beleid voor
alle minderheidsgroepen. Hierop vraagt de minister van Binnenlandse Zaken de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) om een advies
(Fermin, 1997). 

In haar rapport Etnische minderheden van 1979 beveelt de WRR aan om de
gedachte van tijdelijk verblijf van migranten op te geven en een samenhangend
beleid ten aanzien van minderheden te voeren. Na een Ontwerp-minderheden-
nota in 1981, waarop allerlei belangenorganisaties inspraak hebben, komt de
regering in 1983 met een definitieve Minderhedennota. Dit is het officiële begin
van het minderhedenbeleid, gecoördineerd door de minister van Binnenlandse
Zaken, en uniek in West-Europa. Binnen het ministerie wordt een speciale
beleidsafdeling Minderheden opgericht1 en veel personeel en geld wordt ingezet
om de (toekomstige) risico’s en problemen van jonge immigranten aan te pak-
ken. Van de grotere immigrantengroepen worden allerlei gegevens over sociale
achterstand bijgehouden. Er ontstaat een ware subsidiemachine, waar minderhe-
denorganisaties en onderzoekers van profiteren. Zelfs minderhedenorganisaties
die begonnen als tegenstander van de officiële autoriteiten, accepteren uiteinde-
lijk overheidsgeld. ‘In Holland, that small country obsessed with social peace,
the government in fact ruled its own opposition by offering subsidies’ (Boven-
kerk, 2002b:68). 

De Minderhedennota vormt een keerpunt in het beleid. In de nota wordt
bepleit dat vanwege de erkenning dat minderheden in Nederland zullen blijven,
zij hier derhalve een volwaardige plaats moeten kunnen innemen. Het overheids-
beleid moet gericht zijn op gelijkwaardigheid en gelijke ontplooiingskansen van
alle burgers (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1983). In vergelijking met de
Nota buitenlandse werknemers uit 1970 is het beleid verruimd naar alle bevol-
kingsgroepen die vanaf nu tot de minderheden worden gerekend: ‘Molukkers,
ingezetenen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst, buitenlandse werknemers

1 Onder leiding van Henk Molleman, die als Tweede Kamerlid voor de PvdA verzocht had om
coördinatie van het minderhedenbeleid. De beleidsafdeling werd in de wandelgangen al gauw
aangeduid als ‘Bureau Molleman’. Hij wordt als de ‘vader’ van het minderhedenbeleid beschouwd
(zie <www.parlement.com/9291000/biof/01982>). 
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en hun gezinsleden afkomstig uit de wervingslanden, zigeuners en vluchtelin-
gen’ en ‘ook woonwagenbewoners’ (ibid.:175).2, 3 

Waar voorheen beleidsmaatregelen vooral gericht waren op de minderheids-
groepen zelf, is in de Minderhedennota van 1983 het beleid op de gehele
bevolking gericht. Emancipatie, verminderen van sociale en economische
achterstand en het bestrijden van discriminatie staan centraal.4 Dit laatste heeft
alles te maken met protest uit de samenleving dat de politiek bereikte. Nadat in
1971 de non-discriminatieartikelen (137c/d) zijn aangepast in het Wetboek van
Strafrecht, dienen verschillende zaken voor de strafrechter. Enkele daarvan zijn
een reactie op uitlatingen van voortrekkers van extreemrechtse partijen die in de
loop van de jaren zeventig en tachtig actief worden. Ook zijn er racistische
volkswoedes in verschillende oude stadswijken. Er worden meldpunten tegen
discriminatie opgezet om discriminatie, vooral tegen buitenlandse werknemers,
te bestrijden. Het gaat eerst om onderwerpen als huisvesting, uitsluiting uit
horecagelegenheden, en ook over arbeidsgerelateerde zaken als ongelijk laag
loon en ongelijke behandeling en belediging op de werkvloer door werkgevers
en collega’s. Aanvankelijk grijpen vooral Surinaamse organisaties – die zich
laten inspireren door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging – de mogelijkheid
aan om met juridische procedures discriminatie te bestrijden. Met het stijgen van
de werkloosheid gaat het steeds vaker om discriminatie bij ontslag (Jonkers,
2003). Bij de aanpassing van de non-discriminatieartikelen in 1971 bestaat de
optimistische veronderstelling dat discriminatie wegens ras in Nederland weinig
voorkomt. De belangrijkste reden voor de wetswijziging is de wens van de
Nederlandse regering om te voldoen aan internationale wettelijke verplichtin-
gen. In 1969 was namelijk het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van
rassendiscriminatie in werking getreden en de Nederlandse staat had dit verdrag
geratificeerd. De regering wil hierop de Nederlandse wetgeving aanpassen,

2 Het is opmerkelijk dat ook woonwagenbewoners als doelgroep van het minderhedenbeleid worden
beschouwd. Dit erkent de regering ook, maar ‘om pragmatische redenen’ besluit zij toch daartoe.
Het gaat niet om de woonvorm van woonwagenbewoners an sich, maar hun positie in de samenle-
ving zou door die woonvorm en de reactie daarop van ‘de burgers’ en van overheden toch bijzonder
zijn. Er is zelfs wettelijk geregeld wie tot de categorie woonwagenbewoners behoorden. Hun
‘afstand tot de samenleving’ en ‘achterstand’ op een aantal terreinen wordt vergelijkbaar geacht met
de positie waarin ook etnische minderheden verkeren. Door woonwagenbewoners te betrekken in
het minderhedenbeleid, kunnen zij ook ‘delen in de effecten van dat beleid’ (Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1983:11). Zie ook S. van der Poel (1998) over ‘de vulkanische relatie tussen
overheid en woonwagenbewoners’.

3 Rath (1991) heeft overigens opgemerkt dat niet alle ‘culturele minderheden’ tot ‘etnische minder-
heden’ werden gerekend. Alleen zij die vanwege achterstanden zorg van de overheid ‘behoefden’,
werden etnische minderheden genoemd. Hij wijst erop dat de achterstand van groepen daarmee een
belangrijker kenmerk werd dan hun recht op gelijkheid. De voortrekkersrol die de overheid heeft
gespeeld in het ontwikkelen van beleid voor achterstandsgroepen heeft deze groepen weliswaar
mogelijkheden tot participatie gegeven, maar door slechts ‘object van overheidsbeleid’ te zijn
zouden zij hun eigen emanciperende rol kunnen verliezen. 

4 Ook wordt in de Minderhedennota voor het eerst geconstateerd dat leden van minderheidsgroepen
zich niet overal in gelijke mate gevestigd hebben. Voor deze gebieden met een ‘cumulatie van
problemen’ wordt een apart ‘beleid inzake achterstandsgebieden’ ingesteld (1983:15). Zie verder
hoofdstuk vijf voor een beschrijving van multiculturele achterstandswijken.



Politiek-bestuurlijke reactie van de politie op de multiculturele samenleving 57

terwijl zij het in de praktijk van weinig relevantie acht (Van Noorloos, 2011).
Door de strafzaken die worden gevoerd, maar ook door het optreden van
belangenorganisaties en door uitkomsten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek
wordt bestreden dat rassendiscriminatie grotendeels afwezig is in Nederland. Zo
tonen Bovenkerk en Breuning-Van Leeuwen (1978) – op basis van een methode
die aanvankelijk in de jaren zestig in Engeland was ontwikkeld – aan dat
discriminatie door werkgevers tegen Surinaamse Nederlanders en Spanjaarden
(de minderheden van die tijd) in ten minste 20% van de sollicitaties plaatsvindt.
In 1983 wordt een veel algemener verbod op discriminatie in het eerste artikel
van de Grondwet opgenomen. Twee jaar later gaat het Landelijk Bureau
Racismebestrijding (LBR) van start, een door het ministerie van Justitie gefinan-
cierde organisatie van juristen in samenwerking met organisaties van immigran-
ten. Het LBR gaat klachten over discriminatie verzamelen en zonodig hulp
verlenen bij het aanspannen van juridische procedures inzake discriminatie
(Jonkers, 2003). Vanwege het groeiend besef dat discriminatie ook in Nederland
voorkomt, worden dus rationeel-bureaucratische oplossingen (wetgeving, nieuw
opgerichte organen, registratie, monitoring) bedacht om dit te bestrijden.5 

Het sleutelwoord in de Minderhedennota is integratie, met behoud van
culturele identiteit en remigratiemogelijkheden voor hen die dat wensen. Tot
1983 lag het accent op bijzondere maatregelen voor de specifieke problemen
van minderheden. Met het streven naar integratie wil het kabinet juist de
algemene voorzieningen ook voor hen toegankelijk maken. Deze doelstelling
wordt gekoppeld aan het evenredigheidsprincipe. Het rapportagesysteem
Toegankelijkheid en evenredigheid wordt ontwikkeld om de overheid te
voorzien van statistische gegevens over de deelname van etnische minderheden
aan voorzieningen op verschillende terreinen van het overheidsbeleid. Dit gaat
overigens gepaard met een langdurige discussie over de registratie naar etnische
herkomst. In 1982 had de Tweede Kamer al ingestemd met een motie die
voorstelde dat het kabinet zou streven naar meer deelname van etnische minder-
heden op zichtbare posities in de publieke sector (Jonkers, 2003). 

In de Minderhedennota worden de instrumenten voor het bestrijden van
achterstanden op de arbeidsmarkt vooral gezocht in betere scholing voor
minderheden. In de loop van de jaren tachtig blijkt echter dat de verklaring voor
de disproportioneel hoge werkloosheid van minderheden moet worden gezocht
in (indirecte) discriminatie door werkgevers bij werving, selectie en ontslag
(Fermin, 1997). De minister van Binnenlandse Zaken vraagt de Advies Commis-
sie Onderzoek Minderheden (ACOM) daarom in 1986 of hij niet ook een vorm
van voorkeursbeleid voor etnische minderheden in de particuliere sector moet
overwegen. Op basis van Amerikaanse en Engelse ervaringen beveelt de com-
missie positieve actie-maatregelen voor etnische minderheden aan (Bovenkerk,
1986). Vervolgens wordt de Sociaal Economische Raad om advies gevraagd,

5 Bovenkerk concludeert in 2006 dat al deze maatregelen om discriminatie tegen te gaan nauwelijks
hebben geholpen. Dit beleidsterrein blijkt in hoge mate beleidsresistent. Dat geldt overigens ook
voor andere landen.
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maar deze wijst in 1987 een verplichtend programma van positieve actie af. De
overheid start in eigen gelederen wel met een voorkeursbeleid, dat een tweeledi-
ge doelstelling kent: de werkgelegenheid van minderheden verbeteren én een
voorbeeld stellen voor de particuliere sector (Ministerie van Binnenlandse
Zaken, 1993).

4.3  Politie en minderhedenbeleid sinds de jaren tachtig

De Minderhedennota komt in 1983 niet uit de lucht vallen. De politiek geïnspi-
reerde terroristische acties van jonge Molukkers en de angst voor soortgelijke
problemen bij andere jonge generaties migrantengroepen vormen de aanleiding.
Vervolgens vindt het protest vanuit minderheidsgroepen, de wetenschap en het
actiewezen in die jaren via de Tweede Kamer zijn neerslag in de Minderheden-
nota. Hoewel de hiervoor geschetste historische ontwikkeling nog niet de
politieorganisatie betrof, zien we hier duidelijke overeenkomsten met het politie-
managementmodel uit hoofdstuk twee. De toenemende multiculturalisering van
de samenleving wordt beschouwd als een politiek-bestuurlijk probleem dat met
bureaucratische managerial oplossingen moet worden aangepakt. Beheersing
staat centraal: hoe kan dit nieuwe fenomeen gestuurd en gecontroleerd worden?
Dat gaat via een hiërarchisch proces vanuit de centrale overheid. Er worden
nota’s geschreven, registratiesystemen opgezet, nieuwe organen opgericht en
wetgeving wordt aangepast. 

Deze rationeel-bureaucratische benadering van nieuwe etnische minderheden
komt van bovenaf ook terecht bij de politieorganisatie. De Minderhedennota van
1983 bevat een apart hoofdstuk over de politie. Dit is bepaald niet toevallig. De
politie heeft reeds in de jaren zeventig te maken met gewelddadige confrontaties
tussen Nederlanders en immigranten in steden als Rotterdam, Schiedam, Utrecht
en Amsterdam. Er is zorg om zogeheten ‘rassenrellen’, gebaseerd op de Ameri-
kaanse en Engelse urban riots in die tijd.6 En dan wordt Nederland opgeschrikt
door de terroristische acties van Molukse activisten (Bovenkerk et al., 1985). In
die tijd is er al veel te doen over de slechte betrekkingen tussen de politie en
leden van etnische minderheden. Er klinken aantijgingen richting de politie van
‘rasvooroordeel’ en ‘selectief optreden’ en de politie zou etnische minderheden
niet dezelfde rechtsbescherming bieden als autochtone Nederlanders (Aalberts
& Kamminga, 1983). De politie wordt beschuldigd van onnodig hard en
repressief optreden. In 1972 wordt in Amsterdam een Surinamer op de vlucht
door een politiekogel geraakt. Dit leidt tot veel protest in Surinaamse kring,
vooral als onderzoek van de Rijksrecherche een jaar later niets strafwaardigs van
politiezijde uitwijst (Esmeijer & Luning, 1978). In 1977 brengt het Amsterdams-
Surinaamse centrum Anton de Kom een zwartboek uit met een opeenstapeling
van voorbeelden van discriminatie en schandalen (Fijnaut et al., 1995). De vraag
wordt opgeworpen waarom er geen immigranten bij de politie werken. Er zijn

6 In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wordt veelvuldig over ‘ras’ gesproken, waar in Neder-
land de term ‘etnisch’ of ‘cultureel’ wordt gebruikt.
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in die tijd al wel een paar gekleurde agenten. Bovenkerk en Luning spreken in
1979 met de eerste twintig die Nederland dan rijk is – onder de veelzeggende
titel ‘Als ze allemaal zo waren als jij!’. Maar er is nog geen algemene beleids-
matige aandacht voor.

Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de Minderhedennota van 1983
nadrukkelijk aandacht besteedt aan de politie.7 Voor het eerst wordt er op
aangeven van de centrale overheid beleid ten aanzien van politie en minderhe-
den ontwikkeld. Hoe de politieorganisatie in de decennia daarna hiermee is
omgegaan, vertoont – evenals het algemene minderhedenbeleid vanuit de
centrale overheid – alle kenmerken van het politiemanagementmodel. Dit wordt
duidelijk in het volgende historische overzicht. 

4.3.1  De jaren tachtig: instroom en afspiegeling

De Minderhedennota is gericht op evenredige participatie van etnische minder-
heden in de Nederlandse samenleving. Het hoofdstuk over de politie vraagt
vooral aandacht voor het gebrek aan kennis over minderheden bij de politie en
voor het aanstellen van allochtone agenten. Er wordt verwezen naar binnenlands
en buitenlands onderzoek waaruit was gebleken dat de relatie politie-minder-
heden zou verbeteren door de aanstelling van leden van minderheidsgroepen.
Het rapport van Lord Scarman wordt aangehaald, die had gerapporteerd over de
rellen tussen politie en etnische minderheden in de Londense wijk Brixton. Lord
Scarman (1981) concludeerde dat de rellen niet alleen het gevolg waren van de
slechte sociaaleconomische omstandigheden waarin de etnische groepen zich
bevonden, maar ook van het repressieve en vaak racistische optreden van de
politie. In Engeland had de politie het boetekleed aangetrokken en erkend dat
er institutioneel racisme in het korps bestond. Daarop was nieuwe wetgeving
ontworpen en werden nieuwe organen opgericht waar je bijvoorbeeld je beklag
kon doen over discriminatie. Deze rationeel-bureaucratische werkwijze dient
Nederland ten voorbeeld.

Voor een goed functioneren van de politie in een multiculturele samenleving
acht de Nederlandse regering in de Minderhedennota drie zaken van belang. Ten
eerste moet de politie beschikken over informatie inzake de culturele achter-
gronden van minderheden. In elke organisatie wordt gezocht naar iemand die
‘iets’ van minderheden weet. Deze persoon wordt tot aanspreekpunt gemaakt:
‘als je iets wilt weten, moet je bij hem of haar zijn!’ Ook wordt allochtone
beginnelingen gevraagd om zich voor de ‘eigen groep’ in te zetten. Dit kan hen
in rolconflicten brengen, bijvoorbeeld bij de ‘doelgroep’ die hen verwijt ‘verra-
ders’ te zijn (Korf, 2003). Al snel wordt tegen autochtone collega’s gezegd: ‘leer
het zelf maar!’ Daarop worden externe deskundigen ingehuurd. Antropologen

7 Hoewel Henk Molleman de geschiedenis inging als de ‘vader’ van het minderhedenbeleid, was zijn
tweede man, Han Kapsenberg, de stille kracht achter de Minderhedennota. Han Kapsenberg werd
later Directeur Politie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en daarna lid van de korpsleiding
van Amsterdam-Amstelland. Wellicht biedt dit ook een gedeeltelijke verklaring voor de nadrukke-
lijke aandacht voor de politie in de Minderhedennota.



Hoofdstuk 460

en sociologen komen politieklassen vertellen over Molukkers en hun immigra-
tiegeschiedenis, en later geven zij achtergrondinformatie over nieuwe migran-
tengroepen. De manier waarop deze cursussen worden ingekleed, koppelt
Bovenkerk (2002b) aan de Nederlandse verzuilingsgeschiedenis. De Nederland-
se maatschappij met verschillende religieuze en sociale zuilen werd beheerst
door segregatie van de groepen en door coalities aan de top tussen de verschil-
lende politieke elites. Dit systeem vond zijn morele basis in wederzijdse
onverschilligheid en non-interventie. Bagley (1973) heeft deze verzuilingsge-
schiedenis voor het eerst in verband gebracht met de multiculturele samenleving.
De beleidsslogan ‘integratie met behoud van eigen identiteit’ zou daar recht-
streeks uit af te leiden zijn. Er is een erkenning van verschil en geen noodzaak
tot assimilatie.8 De deskundigen die politieagenten komen lesgeven, zijn een
product van deze verzuilde maatschappij. Zij onderwijzen niet in de problemen
van immigratie of van tweede en derde generatie, maar in aparte culturen. Dit
‘exoticisme’ is slechts gericht op cognitieve kennis – er wordt in feite een soort
cultureel kookboek geschreven – en heeft weinig van doen met attitudes, gedrag,
politiecultuur, kortom: met het dagelijkse politiewerk (Bovenkerk, 2002b).
Naarmate de diversiteit aan immigranten groeit, krijgen de cursussen waar
politiemensen naar toe worden gestuurd steeds meer een schematisch karakter
(ik- versus wij-cultuur, schaamte- versus schuldcultuur), waarmee vooral de
verschillen met de dominante cultuur in Nederland worden benadrukt (Korf,
2003). Naast het inroepen van externe deskundigen ontstaat een andere vorm
van rationeel-bureaucratische specialisering: de zogenoemde ‘landenteams’
groeien in die jaren explosief. Teams van rechercheurs specialiseren zich in een
bepaalde etnische groep (zij leren de taal, verdiepen zich in de cultuur en
geschiedenis van het herkomstland) om zo de criminaliteit van die specifieke
groep (vrijwel altijd betrokkenheid bij drugshandel) te bestrijden (Korf &
Verbraeck, 1993).

Ten tweede moet de politie volgens de Minderhedennota haar wijze van
optreden ten aanzien van culturele minderheden analyseren en koppelen aan
reflectie over eigen vooroordelen, waarden en normen. In de opleiding geldt de
volgende doelstelling ten aanzien van het thema minderheden: ‘De adspirant
respecteert het anders zijn van mensen en handelt van daaruit mede op basis van
de voor zijn beroep noodzakelijke kennis omtrent cultuur, geschiedenis, en
huidige maatschappelijke en politieke situatie van de meest voorkomende
etnische en culturele minderheden’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1983:
81). 

Ten slotte stelt de regering dat leden van etnische minderheden moeten
toetreden tot de politieorganisatie. Naar deze laatste doelstelling gaat de meeste

8 Berry et al. (1992) beschrijven vier vormen van aanpassing van migranten in een gastsamenleving:
integratie, assimilatie, segregatie en marginalisering. De laatste twee vormen impliceren geen
contact met de gastsamenleving, de eerste twee wel. Integratie veronderstelt echter behoud van de
eigen cultuur, terwijl assimilatie uitgaat van verplicht doorgedreven conformering aan de sociaal-
culturele kenmerken van de meerderheid om uiteindelijk volledig in de dominante cultuur op te
gaan.
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beleidsmatige aandacht uit. Op dat moment blijken er in slechts 33 van de 145
gemeentelijke politiekorpsen in totaal 163 leden van etnische minderheden
werkzaam te zijn. Maar 61 daarvan hebben een executieve rang – minder dan
een half procent van alle executieve politiemensen – terwijl vier procent van de
totale bevolking op dat moment tot minderheidsgroepen wordt gerekend. Het
Korps Rijkspolitie laat vergelijkbare lage aantallen zien. Om deze cijfers om-
hoog te krijgen, moet er een gericht wervings- en selectiebeleid komen (Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, 1983).

Dit resulteert allereerst in speciale wervingsprojecten in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag, geregisseerd door de Ministeries van Binnenlandse
Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de nota Politie en allochto-
nen (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1986). Gebaseerd op de Minderheden-
nota 1983 en daaropvolgende Actieprogramma’s minderheden 1985 en 1986
formuleren deze projecten twee beleidsdoelen, die sindsdien steeds opnieuw zijn
genoemd. Ten eerste gaat het om de legitimiteit van de politie. De politie, als
vooruitgeschoven post van de overheid, zou haar functie beter kunnen uitvoeren
naarmate zij meer erkenning geniet van de samenleving waarvoor zij functio-
neert. Deze erkenning zou worden vergroot wanneer bij de politie kennis bestaat
over de leefwereld van de verschillende groeperingen in de samenleving en als
de samenstelling van het korps een afspiegeling is van die samenleving.9

Daarnaast wordt aangenomen dat de aanwezigheid van leden van minderheids-
groepen in het korps aan autochtone politiemensen de mogelijkheid geeft om
hun negatieve oordelen over de minderheidsgroepen te herzien. Daarbij wordt
wel – toen al – opgemerkt dat de collegiale omgang de kennis van de andere
groepering alleen zou vergroten als de leiding van het korps op dit terrein een
actief beleid voert. Het tweede beleidsdoel is de evenredigheidsnorm. Het beleid
van de regering is erop gericht de evenredige participatie van leden van minder-
heidsgroepen in de Nederlandse samenleving te bevorderen. De politie – als
onderdeel van het overheidsapparaat – heeft ten aanzien van de arbeidsmarkt een
voorbeeldfunctie te vervullen (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1986).

Deze eerste projecten kennen een creatief repertoire aan maatregelen, zoals
voorgeschreven in de nota Politie en allochtonen (ibid.). Zo zijn er allerlei
voorlichtingsacties met brochures en films (vaak in de talen van het land van
herkomst), advertenties in veelal de ‘eigen’ media (zoals het Weekblad voor
Surinamers) en er wordt ondersteuning gezocht bij ‘organisaties en/of vertrou-
wenspersonen uit eigen kring’ (ibid.:8) en familie en kennissen. Er moet
aandacht worden geschonken aan de weerstand die leeft onder minderheden
tegen functies bij de politie. Zij zouden de politie zien als ‘het blanke repressie-
apparaat’ (ibid.:11), dus moet voorlichting gericht zijn op de verschillen tussen
de invulling van het politieberoep in de herkomstlanden en in Nederland. Er

9 Deze redenering lijkt te passen bij het politiewerkmodel zoals beschreven in hoofdstuk drie. Toch is
er nauwelijks aandacht voor het dagelijkse werk van de politie als frontlinieorganisatie. Van
bovenaf wordt vanuit een zekere politieke correctheid opgelegd dat de politie een afspiegeling van
de samenleving dient te zijn. De kenmerken van het politiewerkmodel (autonomie, bottom-up,
cultuur, variatie en proces) hebben in dit discours geen plaats.
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wordt specifiek gezocht naar allochtone voorlichters om ‘hun achterban’ te
bereiken. De selectieprocedures worden aangepast en zogenoemde ‘opstapcursus-
sen’ worden opgezet, omdat etnische minderheden vaak niet blijken te voldoen
aan de opleidingseisen voor de politie. 

Minderhedenbeleid is altijd samengegaan met streefcijfers. Zo werden voor
hogeropgeleide politievrouwen reeds in 1957 quota gesteld. Dit gold echter
alleen voor de Zeden- en Jeugdpolitie, waar vrouwelijke leidinggevenden ken-
nelijk van belang werden geacht. Het was vooral een papieren maatregel. In de
praktijk waren vrouwen (tot 1971) uitgesloten van de opleiding voor Hogere
Politie Ambtenaren, omdat de internaatsopleiding niet geschikt werd bevonden
voor vrouwelijke studenten, en dit diploma voorts wel bij wet vereist werd om
carrière te maken binnen de politie (De Graaff & Van der Wal, 2011). De
evenredigheidsnorm voor etnische minderheden leidt in 1986 tot een streefcijfer
van jaarlijks ten minste 70-80 allochtone aspiranten die worden toegelaten tot
de Herziene Primaire Politieopleiding. Uitgaande van het gemiddelde uitvalper-
centage voor autochtone kandidaten in de grote steden gedurende de selectie,
betekent dit dat er per jaar 800-1000 allochtone kandidaten moeten worden
geworven. Voor de lange termijn beoogt men de instroom te verhogen opdat de
evenredigheidsnorm voor de totale politieorganisatie behaald zou worden (het
inhaaleffect), maar op de korte termijn acht men dat niet mogelijk, onder meer
vanwege het relatief lage opleidingsniveau van de minderheidsgroepen (Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, 1986).

Het valt op dat deze eerste beleidsmaatregelen volledig gericht zijn op de
werving van allochtone politiemensen. Het doel is de samenstelling van de
politieorganisatie een goede afspiegeling van de samenleving te doen zijn, en het
liefst zo snel mogelijk (De Vries, 1999). Na enkele jaren blijken deze eerste
initiatieven wel een aantal allochtone politiemensen te hebben opgeleverd, maar
wordt ook duidelijk dat er binnen de politieorganisatie aanzienlijke weerstand
tegen hen bestaat. Er is sprake van discriminatie die voortkomt uit een negatief
beeld bij autochtone agenten over bepaalde groepen in de samenleving. Zij
beoordelen de allochtone collega’s niet op hun individuele kwaliteiten, maar op
hun etnische achtergrond en koppelen daar taalachterstand, gebrekkig onderwijs
en criminaliteit aan. Dit frustreert de instroom van etnische minderheden bij de
politie (De Graaff & Van der Wal, 2011). 

Dit eerste decennium van minderhedenbeleid bij de politie weerspiegelt heel
duidelijk het politiemanagementmodel. Als staatsinstelling wordt zij top-down
gestuurd door de centrale overheid met als doel het politiek-bestuurlijke ‘pro-
bleem’ van de multiculturele samenleving te beheersen. We zien een toenemen-
de formalisering: de eerste specifieke beleidsnota’s over dit onderwerp verschij-
nen en van alles moet op schrift worden gesteld. Door aanpassingen in de
structuur van de organisatie (selectieprocedures, opstapcursussen, streefcijfers)
en nadruk op kwantiteit wordt gepoogd bovenstaand doel te bereiken. Deze
ontwikkelingen zetten zich in de twee decennia daarna in toenemende mate
voort.
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4.3.2  De jaren negentig: behoud en organisatieverandering

De bevindingen van de eerste periode resulteren in 1989 in een nationaal
project, het Positieve Actie Plan Politie en Allochtonen (PAPPA).10 De belang-
rijkste doelstelling is verandering van werving, selectie en opleiding, om zo de
barrières voor succesvolle instroom van etnische minderheden weg te nemen.
Naast werving van Surinaamse en Antilliaanse politiemensen in spé, worden 750
posities voor nieuwe agenten van Turkse en Marokkaanse komaf gecreëerd.
Bovendien richt het programma zich op meer kennis en vaardigheden binnen de
organisatie, zodat de politie haar rol in het kader van discriminatiebestrijding
beter kan vervullen (De Vries, 1999). Vanuit ‘PAPPA’ ontstaan regionale
initiatieven, zoals het Allochtonen Project Oost Nederland (APON), waarin de
oostelijke politieregio’s gaan samenwerken. 

In 1991 wordt ‘PAPPA’ opgevolgd door Project Politie en Allochtonen
(PPA). Dit nationale initiatief is gericht op uniformiteit binnen en tussen
korpsen. Het hele multiculturaliseringsproces moet meer gecoördineerd verlo-
pen. Het doel is te leren van eerder opgedane ervaringen en deze kennis te
gebruiken om nieuwe procedures te beschrijven en deze aan te dragen bij de
verschillende korpsen. Inmiddels is dan duidelijk geworden dat speciale werving
en selectie van allochtone politiemensen niet voldoende is. Nieuwe rekruten
verdwijnen vaak snel weer (De Graaff & Van der Wal, 2011). Om hen te
behouden voor de politie, zijn veranderingen in de organisatie zelf onontbeerlijk.
De hulp van deskundigen op het gebied van intercultureel management en
interculturele communicatie wordt ingeroepen. Voorts worden ‘ervaringsdeskundi-
gen’ geconsulteerd: allochtone management- en communicatieadviseurs (De
Vries, 1999). 

Hier zien we een doorgaande lijn vanuit de jaren tachtig. Veranderingen in
de organisatiestructuur en nadruk op kwantiteit blijven belangrijke beleidspun-

10 Let op: in deze periode verandert de beleidsterminologie ten aanzien van migranten. In de veelzeg-
gende nota Allochtonenbeleid stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1989
voor om voortaan het begrip ‘allochtonen’ te hanteren, omdat de Raad moeite had te bepalen wie
hij tot de etnische minderheden moest rekenen. Onder allochtonen verstond de Raad ‘alle hier
woonachtige vreemdelingen, alle hier woonachtige ex-vreemdelingen die tot Nederlander zijn
genaturaliseerd en alle Nederlanders die afkomstig zijn uit de (voormalige) overzeese gebiedsdelen.
Voorts rekent de raad als allochtoon alle nakomelingen tot in de derde generatie van de zojuist
genoemden, voor zover deze zich nog in enigermate met de herkomst van hun (groot)ouders
wensen te identificeren’ (WRR, 1989:61-62). In 1993 werd met het Besluit Gevoelige Gegevens
(Staatsblad 1993:158) de registratie aan de hand van zelfidentificatie voor de tweede en derde
generatie niet toegestaan. Overigens is later nog een differentiatie aangebracht met de term ‘niet-
westerse allochtonen’. Zij worden onderscheiden van andere immigrantengroepen die formeel wel
tot de allochtonen behoren, maar dispensatie krijgen omdat ze weinig sociale problemen opleveren.
Volgens Bovenkerk (2006:108-109) is het woord allochtonen ‘zonder twijfel de meest uitsluitende
aanduiding die het minderhedendebat tot nu toe heeft opgeleverd’. Hij geeft aan dat in geen enkel
ander land dit woord (in de Nederlandse betekenis) bestaat. ‘Het heeft de noodlottige connotatie dat
je er nu eenmaal niet bij hoort omdat je van buiten komt – en dat zal generaties lang zo blijven’
(ibid.:109). Deze veranderende beleidsterminologie is overigens een prachtig voorbeeld van de
machinerie van de bureaucratie: hetzelfde verschijnsel wordt onder steeds weer nieuwe bureaucrati-
sche verzinsels geduid.
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ten. Daarnaast komt uniformiteit, die kenmerkend is voor het politiemanage-
mentmodel, steeds meer naar voren. Eenheid in beleid wordt nagestreefd door
meer coördinatie en sturing vanuit de landelijke overheid. Nieuw ontworpen
procedures zijn voorbeelden van toenemende formalisering en standaardisering.
En specialisering komt terug in de inzet van uiteenlopende deskundigen.

Na afronding van PPA in 1994 blijkt dat de positieve-actiemaatregelen veel
schade hebben berokkend aan de positie van de allochtone agent. Omdat
sommige allochtonen zijn aangenomen terwijl zij niet aan de functievereisten
voldeden (bijvoorbeeld de eis om voldoende de Nederlandse taal te beheersen),
ontstaat binnen de organisatie al snel het vooroordeel dat geen van de allochtone
collega’s voldoet en ze alleen worden aangenomen omdat ze allochtoon zijn
(Broekhuizen et al., 2007). Bovendien krijgen veel allochtone nieuwkomers
– mede door een tekort aan bijscholing en begeleiding – later een negatieve
evaluatie en/of worden ontslagen. Hierdoor wordt het stigma dat allochtonen
niet geschikt zijn voor de politiefunctie versterkt en zindert dit negatieve beeld
nog jaren na in de korpsen (Debonnet, 2010). 

Vooral op de Nederlandse Politieacademie (NPA) zorgt dit begin jaren
negentig voor een rel. Hoogopgeleide allochtone studenten starten in 1990 een
officiersopleiding en worden in aparte klassen gezet omdat zij extra lessen
Nederlands en communicatie moeten volgen. Al snel blijken veel van hen de
studie gefrustreerd te (moeten) verlaten, achterop te raken of ziek thuis te zitten.
Eind 1993 zoeken 21 studenten de publiciteit met een zwartboek Een schreeuw
om hulp, waarin zij discriminatie op de NPA aan de kaak stellen. Ze beschuldi-
gen witte docenten en medestudenten van wangedrag en vinden dat het College
van Bestuur niets doet met hun klachten. Vervolgens schrijven witte medestu-
denten een ‘tegenbrief’ waarin zij de directie van de NPA bijvallen en aangeven
dat de berichten in de media over discriminatie en racisme op de NPA overdre-
ven zijn. Rabbae, op dat moment lijsttrekker voor GroenLinks en directeur van
het Nederlands Centrum Buitenlanders, wordt gevraagd te bemiddelen. Een
speciale commissie onder leiding van oud-procureur-generaal Boekraad onder-
zoekt de zaak. Zij concludeert dat er geen sprake is van stelselmatige discrimina-
tie, maar dat er wel bedenkelijke incidenten zijn geweest waarin allochtone
studenten zijn gekrenkt. Een tweede commissie Studieverloop Allochtone
Studenten bekritiseert het positieve-actiebeleid van de NPA: de selectiecriteria
zijn naar beneden bijgesteld onder druk van bovenaf om veel allochtone
studenten aan te nemen, waardoor de studenten later in problemen kwamen (wat
betreft kennis van de Nederlandse taal en samenleving). De NPA was ook
onvoldoende voorbereid op hun komst, volgens de commissie. Daarop geeft
minister van Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal, de allochtone studenten die
achterop zijn geraakt, langer de tijd om hun studie af te maken. Dit leidt weer
tot onvrede bij de autochtone studenten die wel aan de standaardeisen moeten
voldoen (De Graaff & Van der Wal, 2011).

In de nasleep van de politiehervorming in 1993 raakt de nationale en
regionale interesse voor interne multiculturalisering wat naar de achtergrond.
Het al dan niet werven van een speciale medewerker hiervoor binnen de afdeling
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‘Personeel en Organisatie’ wordt in veel korpsen het enige discussiepunt met
betrekking tot dit onderwerp. Het lijkt een verplicht nummer geworden, waarbij
politiek correct handelen centraal staat, maar een duidelijke strategie ontbreekt
(Debonnet, 2010). Dan wordt in 1994 de Wet Bevordering Evenredige Arbeids-
deelname Allochtonen (WBEAA) ingevoerd. Daarin is onder andere vastgelegd
dat op de gehele arbeidsmarkt de evenredige arbeidsdeelname van minderheden
moet worden bevorderd en de afkomst van de werknemer moet worden geregis-
treerd. Ook de politie krijgt hiermee te maken. In 1996 blijkt uit het onderzoek
Allochtonenbeleid bij de politie het percentage ‘WBEAA-allochtonen’ bij de
Nederlandse politie ongeveer 3,5 te zijn, terwijl zij 4,5 procent van de gehele
Nederlandse beroepsbevolking uitmaken. Bovendien is de uitstroom van alloch-
tonen in de korpsen in het jaar daarvoor hoger dan de instroom (B&A Groep,
1996). Deze ondervertegenwoordiging is voor de centrale overheid reden tot
zorg. ‘Omdat het, vanwege het intensieve contact met burgers, voor de politie
van groot belang is dat ze over een representatief personeelsbestand beschikt,
wordt van de politieorganisatie een extra inspanning verwacht ter bevordering
van een evenredige vertegenwoordiging en integratie van allochtonen’ (Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, 1996a:5). Deze nieuwe wet geeft de centrale
overheid wederom een rationeel-bureaucratisch middel in handen om de
politieorganisatie van bovenaf te sturen.

4.3.2.1  Diversiteit en categoriaal denken
De overheid stelt eind 1996 een nota Politie en Diversiteit 1996-2000 op. Men
wil de uiteenlopende beleidsplannen voor de verschillende doelgroepen (vrou-
wen, allochtonen) integreren en vernieuwen. Dat laatste blijkt duidelijk uit de
ambitieuze zin: ‘Een nieuw plan om met nieuw elan nieuwe wegen in te slaan
om het doel: een pluriform samengesteld korps te bereiken’ (Ministerie van
Binnenlandse Zaken, 1996b:9). Hier zien we de werking van de bureaucratie om
steeds weer met iets nieuws te komen voor hetzelfde verschijnsel. Zo wordt voor
het eerst gesproken over ‘diversiteit’. Na ‘emancipatie’ en ‘participatie’ in de
jaren tachtig en ‘positieve actie’ begin jaren negentig is ‘diversiteit’ de jaren
daarna het credo.11 Men wil de verschillende doelgroepen onder deze ene
noemer brengen, maar belangrijker vindt men nog: een verandering van invals-
hoek. De achterstandspositie van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt of binnen
het korps blijft een belangrijk argument bij het beleid, maar ‘de organisatie als
totaliteit en de kwaliteit van de organisatie staan centraal in dit plan’ (ibid.:9).
Daarom wil de overheid ook niet meer spreken van doelgroepenbeleid, maar van
diversiteitsbeleid. Daarbij zou meer zorg zijn voor iedereen binnen die organisa-
tie. Iets verderop lezen we dat de nadruk op evenredige participatie en positieve
actie weerstanden heeft opgeroepen bij burgers en politieambtenaren die niet tot

11 Dit is overgenomen uit de Verenigde Staten waar diversiteit aanvankelijk alleen sloeg op blank-
zwart (naar aanleiding van de burgerrechtenbeweging) en die nu ook vrouwen, homo’s, Hispanics
en gehandicapten gaat omvatten. Dat is de consequentie van de lijn een afspiegeling van de samen-
leving te willen zijn.
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de doelgroepen behoorden. De wijziging in beleidsterminologie lijkt vooral met
deze kritiek op het voorkeursbeleid te maken te hebben. ‘De idee bestond dat
vrouwen en allochtonen werden geworven en geselecteerd om het simpele feit
dat zij vrouw dan wel allochtoon of beide waren en dat dit ten koste zou
(kunnen) gaan van de kwaliteit van de politie’ (ibid.:15). De overheid wil
daarom in de communicatie over het diversiteitsbeleid de kwaliteit van de
politieorganisatie meer benadrukken.

Ondanks de inclusieve term ‘diversiteit’ wordt de nota vervolgens toch op
twee doelgroepen gericht, te weten vrouwen en allochtonen, met de mogelijk-
heid daar op termijn andere doelgroepen aan toe te voegen. Het deel Politie en
Emancipatie wordt nu gereserveerd voor vrouwen, het deel Politie en allochto-
nen spreekt voor zichzelf. Dit hardnekkige categoriale denken heeft te maken
met een culturalistische interpretatie van het minderhedenvraagstuk, zoals dat
in Nederland gebruikelijk is (Bovenkerk, 2011). In een onversneden culturalisti-
sche visie wordt cultuur als een essentie beschouwd, een vaststaand ‘ding’ dat
mensen als een soort rugzakje meenemen vanuit het land van herkomst. Cultu-
ren worden in hokjes geplaatst en daarmee worden verschillen in plaats van
overeenkomsten benadrukt (Bovenkerk et al., 2003). Voor de landelijke over-
heid en politiemanagers is dit heel aantrekkelijk. Het geeft ‘gemakkelijke’
handvatten om het beleid te standaardiseren. Op grond van deze benadering
kunnen doelgroepen worden onderscheiden en voor iedere categorie kan
standaardbeleid ontwikkeld worden, en dat maakt controle mogelijk (Boone,
2002).

De minister van Binnenlandse Zaken, het Korpsbeheerdersberaad, de Raad
van Hoofdcommissarissen en het Hoofdofficierenberaad roepen naar aanleiding
van de nota in 1996 een stuurgroep in het leven. Samen met een werkgroep
publiceert zij het beleidsprogramma Een kleurrijk korps. Politie in een multicul-
turele samenleving (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996a) als een prakti-
sche uitwerking van het allochtonengedeelte van de nota Politie en Diversiteit
1996-2000. Ook daarin zien we weer dezelfde discrepantie terug. Enerzijds wil
men niet meer spreken van een specifiek op allochtonen gericht beleid, maar van
een ‘multicultureel personeelsbeleid. Dat is namelijk op iedereen gericht,
allochtonen en autochtonen’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996a:8).
Anderzijds gaat het vervolg van het beleidsprogramma consequent over ‘allochto-
nenbeleid’. 

4.3.2.2  Formalisering
In het beleidsprogramma Een kleurrijk korps. Politie in een multiculturele
samenleving (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996a) wordt benadrukt dat
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van activiteiten ligt bij de korpsen
en dat de minister van Binnenlandse Zaken voornamelijk een stimulerende,
faciliterende en controlerende taak heeft. Ten behoeve van die controlerende
taak verwacht de centrale overheid wel het een en ander van de politiekorpsen.
Om de voortgang van het diversiteitsbeleid te beoordelen moeten zij jaarlijks
een korpsrapportage en een actieplan voor het komende jaar maken ten behoeve
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van de minister van Binnenlandse Zaken. Daarin dienen per doelgroep streefcij-
fers te worden vastgesteld en moet worden aangegeven hoe die te bereiken.
Streefcijfers worden noodzakelijk geacht om zo snel mogelijk evenredige
vertegenwoordiging van diverse bevolkingsgroepen te bewerkstelligen. De
korpsen dienen haalbare streefcijfers op te stellen voor de verschillende functie-
niveaus, rekening houdend met het aandeel allochtonen in de regionale beroeps-
bevolking, het huidige personeelsbestand van het korps en de structuur en
cultuur van de organisatie. Voorts moeten de korpsen die dat nog niet hebben
hoge prioriteit geven aan invoering van een registratiesysteem (zoals in de
WBEAA was benadrukt), omdat het voor het voeren van een multicultureel
personeelsbeleid noodzakelijk wordt geacht om werknemers naar herkomst te
registreren. Anders is het immers niet mogelijk specifiek beleid te voeren en
effecten te evalueren. Daarnaast moeten alle korpsen beleidsplannen ten aanzien
van diversiteit opstellen. Er wordt zelfs een ‘model taakstellend werkplan’ als
bijlage toegevoegd (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996a). Ook hier zien
we weer een centrale overheid die door schriftelijke stukken, streefcijfers en
registratie te verlangen (formalisering en standaardisering) dit politiek-bestuur-
lijke managementprobleem top-down tracht te beheersen.

De adviezen in het beleidsprogramma vertonen opvallende overeenkomsten
met de maatregelen van tien jaar daarvoor, zoals voorlichting en werving via
‘eigen’ media en allochtone organisaties, het oppoetsen van het politie-imago
bij etnische minderheden en aangepaste selectieprocedures. Maar er zijn ook
verschillen. Veel meer dan voorheen wordt benadrukt dat alle agenten aan
dezelfde eisen moeten voldoen. Wel bestaan nog de zogenoemde ‘voorschakel-
klassen’ en dient er bij gelijke geschiktheid de voorkeur te worden gegeven aan
een allochtone kandidaat. De ‘achterban’ mag nog wel benaderd worden in de
‘taal van de doelgroep’, maar voor de potentiële rekruten moet dit uitzondering
zijn, omdat van hen een goede Nederlandse taalvaardigheid wordt geëist.
Bovendien is het beleid meer gericht op het gehele korps. Juist voorlichting aan
autochtone politiemensen zou vroegtijdige uitstroom van allochtone collega’s
moeten voorkomen. Korpsen zouden meer flexibiliteit en een open instelling
moeten tonen om de allochtone politieagent in staat te stellen ‘zijn “eigenheid”
(de meerwaarde van de afkomst uit een etnische minderheid) tot volledige
ontplooiing te brengen, waarbij die authenticiteit als een waardevolle bijdrage
aan de cultuur van het korps wordt gewaardeerd’ (Ministerie van Binnenlandse
Zaken 1996a:64). 

In het beleidsprogramma wordt voorts opgemerkt dat er geen systematisch
overzicht is van beproefde methoden en technieken over het thema ‘politiewerk
in een multiculturele samenleving’. Binnen de Raad van Hoofdcommissarissen
is dan net voor het eerst een korpschef belast met de portefeuille Politie en
Minderheden. Het wordt immers steeds meer van belang geacht dat leidingge-
venden zich committeren aan dit onderwerp. Deze korpschef, Geert Horstmann
(die ook deel uitmaakte van de opstellers van het beleidsprogramma Een
kleurrijk korps. Politie in een multiculturele samenleving), verzoekt om onder-
zoek naar dit thema, wat resulteert in het boek Politiewerk in een multiculturele
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samenleving (Bovenkerk et al., 1999). De studie – althans het eerste deel – is
gericht op een systematische verzameling van politieprojecten die proberen de
allochtone jeugdcriminaliteit te bestrijden en voorkomen. Deze overigens
bewonderenswaardig creatieve interventies blijken gericht op overleg en
bemiddeling, kansverbetering, preventie en repressie. De nadruk ligt op effecti-
viteit: wat werkt er nu wel en wat niet, en nog belangrijker: waarom? De Raad
van Hoofdcommissarissen vindt evidence based informatie van belang om het
politiewerk te professionaliseren, aldus het voorwoord van de toenmalige
voorzitter van het College van Bestuur van het LSOP.12 De voorzitter van het
College van Bestuur geeft in zijn voorwoord tevens aan dat deze studie een
belangrijke aanzet is voor de gewenste oprichting van een informatiecentrum
over politie en minderheden. Ten slotte wordt de internationale dimensie
benadrukt. De studie is ook in het Engels vertaald, buitenlandse voorbeelden
worden uitgeplozen en men hoopt met dit onderzoek in de hand een internatio-
naal kennisnetwerk te ontwikkelen rondom dit thema.

4.3.2.3  Excursies
De hang naar buitenlandse voorbeelden blijkt ook uit de vele excursies die in de
jaren negentig georganiseerd worden voor het hogere kader van de politieorgani-
satie. De verontrustende oververtegenwoordiging van allochtone jongeren van
sommige etnische groepen in de criminaliteitsstatistieken en hun problematische
relatie met de politie resulteren in allerlei reisjes naar bijvoorbeeld Marokko,
Curaçao en Turkije. Nederlandse politiemensen – over het algemeen niet de
straatdienders – leren over de cultuur van de herkomstlanden van de immigran-
ten en het strafrechtssysteem aldaar. Hoe gaan de collega’s in die landen om met
lastige jongens? Tot hun verrassing horen ze dat de jongens die zij Marokkaans,
Antilliaans of Turks noemen door hun buitenlandse collega’s als uitermate
(verwende) Nederlandse stadsjongens worden beschouwd. En ze krijgen het
advies mee deze lastpakken de baas te worden door ze af en toe een flink pak
rammel te geven (Bovenkerk, 2002b). Een onderzoek naar dienstreizen naar
Marokko in de tweede helft van de jaren negentig laat zien dat deze reizen
weliswaar worden ondernomen vanwege problemen die verschillende professio-
nals ondervinden met Marokkaanse jongeren in Nederland, maar dat dit argu-
ment nauwelijks terugkomt in de reisverslagen (Wielenga, 2005). Als er al
doelstellingen in de reisverslagen worden genoemd, zijn dit vage formuleringen
als ‘cultuur opsnuiven’ en ‘contacten verbeteren door kennis te nemen van het
vaderland’. De reisprogramma’s zijn vooral toeristisch en de bezoeken aan
instanties die voor de politie relevant zijn, hebben vaak een ceremonieel
karakter. Dit leidt in de reisverslagen niet tot concrete oplossingen of aanbeve-
lingen voor de problemen in Nederland. Je kunt vraagtekens hebben bij de

12 De Nederlandse Politieacademie was een organisatieonderdeel van het Landelijk Selectie- en
Opleidingsinstituut Politie (LSOP). In 2004 heeft het LSOP haar naam veranderd in Politieacade-
mie. Tegenwoordig is dit het nationale selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de politie in
Nederland, met een zogenoemde Concernlocatie in Apeldoorn en nog een aantal locaties verspreid
over het gehele land (www.politieacademie.nl).
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meerwaarde van deze dienstreizen. Als het nut bestaat uit het vergroten van
kennis over gebruiken, taal en leefgewoonten in Marokko, zou dan een eenvou-
dige cursus in Nederland niet evenveel vruchten afwerpen, vraagt Wielenga zich
af. Het mag duidelijk zijn dat deze dienstreizen passen in de culturalistische
benadering van het minderhedenvraagstuk.

4.3.3  De jaren 2000: centralisering, ‘business issue’ en doorstroom

Begin 2000 stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken een werkgroep in die
verantwoordelijk wordt voor het opstellen van een nieuw beleidsplan. Dit
Werkplan Diversiteit Politie 2001-2005 (Ministerie van Binnenlandse Zaken,
2000) heeft wederom een diverse personeelssamenstelling als doel. De politie-
organisatie moet een cultuur van gelijkwaardigheid krijgen, waarin iedere mede-
werker gelijke rechten en gelijke kansen heeft. Een onderzoek naar ongewenste
omgangsvormen en diversiteit had aangetoond dat een cultuurverandering
binnen de organisatie noodzakelijk was voor het behoud van minderheden in het
personeelsbestand (Sandfort & Vanwesenbeeck, 2000). Ook De Vries en
collega’s (1998) hadden al eerder de verklaring voor de disproportionele uit-
stroom van allochtone politiemensen gezocht in de organisatiecultuur (met
discriminatie, stereotypering en weerstand tegen voorkeursbehandeling van
autochtone collega’s en de geringe doorstroommogelijkheden naar hogere
rangen). Voor het eerst worden in het werkplan naast vrouwen en etnische
minderheden nu ook homoseksuelen als specifiek onderwerp van beleid
genoemd. De centrale overheid houdt de regie: korpsen moeten over het door
hen gevoerde diversiteitsbeleid verantwoording afleggen aan de minister van
Binnenlandse Zaken. 

Inhoudelijk is het werkplan te vergelijken met zijn voorganger, en wordt de
aanpak ook nu weer gekenmerkt door elementen uit het politiemanagementmo-
del. Voorgesteld wordt om één persoon uit de korpsleiding te belasten met een
portefeuille diversiteit. Korpsen moeten regionale streefcijfers voor specifieke
groepen afspreken met de minister. Wat betreft werving en selectie wordt nog
steeds de nadruk gelegd op voorschakeltrajecten, werkervaringsplaatsen en een
nauwe samenwerking met externe (categoriale) netwerken. Ter bevordering van
de doorstroom naar hogere functies worden onder meer sollicitatietrainingen,
intervisie, streefcijfers en exitgesprekken genoemd. Om de cultuur en de interne
omgangsvormen te verbeteren beveelt de werkgroep aan om de maaltijden aan
te passen aan de diversiteit in wensen van het personeel, keuzevrijheid te geven
omtrent (religieuze) feestdagen en aandacht te besteden aan cultuur en werksfeer
tijdens functioneringsgesprekken (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2000).13

13 In 2004 is het Werkplan Diversiteit Politie 2001-2005 geëvalueerd in twintig politiekorpsen, op
basis van een zogenoemde ‘diversiteitsmonitor’ waarmee ‘de stand van zaken’ in de korpsen te
meten is. Veel korpsen blijken beleidsactiviteiten te hebben ondernomen op het terrein van
diversiteit, maar ze leggen vaak niet de link met de algemene korpsdoelstellingen en dat zou het
diversiteitsbeleid kwetsbaar maken. Er zijn weinig doelstellingen om de doorstroming van
medewerkers uit minderheidsgroepen naar leidinggevende functies te bevorderen. Ten slotte blijkt
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Cultuur wordt hier gezien als iets dat door managers gecreëerd en gestuurd kan
worden: ‘inventing “culture” to keep “people” under control’ (Gastelaars, 2009:
154). Dus zelfs cultuur is hier onderwerp van beheersing.

4.3.3.1  Specialisering: het LECD
Een belangrijk advies van de werkgroep is te komen tot een nieuwe organisatie
die de naam Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD) krijgt: een
volgend voorbeeld van bureaucratische specialisering. Dit expertisecentrum
– ondergebracht bij het toenmalige LSOP – wordt per 1 maart 2001 bij ministe-
riële regeling ingesteld. Het moet directe ondersteuning leveren aan beleidsma-
kers en beleidsuitvoerders bij de politiekorpsen bij het implementeren van het
diversiteitsbeleid, expertise rondom dit thema bundelen en voor iedereen
toegankelijk maken, ‘doelgroepmedewerkers’ in de politiekorpsen ondersteunen
en de minister desgevraagd van informatie voorzien. Informatie blijkt cruciaal:
het LECD wordt geacht actuele en efficiënte databestanden te maken, overzich-
ten van zogenoemde best practices bij te houden en een databank en documenta-
tiecentrum op te zetten.14 Daarnaast dient het LECD veel aandacht te besteden
aan interne diversiteit: minderheden werven, maar hen ook behouden en laten
doorstromen naar leidinggevende posities.15

Het LECD is opgericht in een onrustige periode. De multiculturele samenle-
ving wordt alom bekritiseerd, zoals in Paul Scheffers essay over ‘het multicultu-
rele drama’ in het NRC Handelsblad van 29 januari 2000. Hierin waarschuwt hij
voor het ontstaan van een etnische onderklasse als grootste bedreiging van de
maatschappelijke vrede. ‘Men leeft nu goeddeels langs elkaar heen en kijkt veel
de andere kant op, maar er zijn culturele verschillen die niet vatbaar zijn voor
plooien, schikken en afkopen’. Scheffer roept daarnaast op de Nederlandse
cultuur meer te koesteren. Zijn essay maakt een ongekend aantal reacties los bij
beleidsmakers en politici en leidt zelfs tot een parlementair debat, waarbij de
vraag centraal staat of het ‘multiculturele drama’ nu ontstaan is door sociaal-
economische of sociaal-culturele factoren (Rijkschroeff et al., 2003). Volgens
velen is de multiculturele samenleving ‘mislukt’ en heeft het overheidsbeleid ten
aanzien van etnische minderheden hopeloos gefaald. Het harmonieuze integra-
tiemodel vertoont barsten (De Graaff & Van der Wal, 2011). Steeds duidelijker
komt in die jaren het sociale probleem van de veel hogere criminaliteitscijfers
bij sommige immigrantengroepen naar voren, alsmede het onvermogen van
politie en justitie en feitelijk de hele politiek en het bestuur om daar effectief een
einde aan te maken (Bovenkerk, 2011). Voor de politie is dit felle sociale debat
reden om zich op haar positie in deze veranderende samenleving te bezinnen, en

dat er weinig concrete doelstellingen zijn geformuleerd ten aanzien van de organisatiecultuur en
omgangsvormen binnen het korps (ACP, Politieacademie & LECD, 2004).

14 Zie art. 2 Instellingsbesluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2001, Stcrt. 2001, 233.
15 In latere Besluiten over de voortzetting van het LECD wordt gesproken over ‘het ontwikkelen van

instrumenten ter bevordering van diversiteitsmanagement bij de politie’. Zie art. 4c Besluit LECD,
Stcrt. 2010, 4457. Uit de term ‘diversiteitsmanagement’ blijkt nog duidelijker de nadruk op
beheersing en controle uit het politiemanagementmodel.
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het LECD krijgt daarin een belangrijke taak toebedeeld (De Graaff & Van der
Wal, 2011).16 

4.3.3.2  Business issue
In de eerste jaren van het LECD is het beleid gericht op bewustwording. Men
komt tot de conclusie dat de politieorganisatie diversiteit simpelweg hard nodig
heeft. Tot die tijd werd diversiteit beschouwd als een social issue. ‘Gedreven
door politieke correctheid, afspiegelingsbeginselen en slachtoffergevoelens’,
aldus LECD-directeur Bert Poelert tijdens de uitreiking van de Diversiteitsprijs
Nederlandse Politie 2006. Vooral vanwege politieke en morele overwegingen
zou de politie een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. Dit leidde in
sommige korpsen tot het idee dat bepaalde doelgroepen ‘zielig’ waren (Poelert,
2006). Daarom wordt in het eerste beleidsplan van het LECD diversiteit als
business issue neergezet (LECD, 2005). Het motto van het beleidsplan luidt:
‘Diversiteit is van belang om te zorgen voor een optimaal personeelsbestand ten
behoeve van een maximale korpsprestatie’. Het gaat niet meer alleen om een
sociaal-maatschappelijk belang, maar vooral om een zakelijk belang, ‘om een
heel sterk eigenbelang: overleven ofwel effectief blijven in een veranderende
context’ (Poelert, 2006:27). Diversiteit wordt met deze doortastende retoriek
gerelateerd aan het bereiken van organisatiedoelen; het zou effectiever en
efficiënter politiewerk opleveren. Dit wordt ondersteund door de Raad van
Hoofdcommissarissen die in 2005 het rapport Politie in Ontwikkeling opstelt:
‘De toegankelijkheid van de organisatie voor alle groepen en culturen in de
samenleving is van belang voor de inbedding, maatschappelijke legitimiteit en
de effectiviteit van de politie’ (Welten, 2005:39). Het zal geen verrassing zijn
dat deze ontwikkeling samengaat met de opkomst van het bedrijfsmatige denken
in diezelfde periode (zie ook Çankaya, 2011). Zoals in het Nieuw Publiek
Management naar het bedrijfsleven werd gekeken voor andere management-
vormen en -instrumenten, gaat ook de politieorganisatie bij andere (internationa-
le) bedrijven met een succesvol diversiteitsbeleid te rade. In de private sector
voerde men immers al veel langer een diversiteitsbeleid vanwege de instrumen-
tele en bedrijfsmatige meerwaarde voor het werk (Poelert, 2006; De Vries et al.,
2005). Onder het kopje ‘beleidsverspreiding’ geeft het LECD in haar jaarverslag
2005 aan dat deze nieuwe benadering van diversiteit in eerste instantie vooral
gericht is op ‘de beslissers in de korpsen’ waarmee ‘op strategisch niveau’ is
gesproken. Er zijn ‘managementdagen gehouden waarbij alle leidinggevenden
betrokken werden bij de start c.q. doorontwikkeling van diversiteit’ (LECD,
2005:11). De aandacht gaat dus vooral uit naar de top van de organisatie.

In de bedrijfsmatige lijn wordt eind 2005 op aangeven van de Raad voor
Hoofdcommissarissen een zogenoemd Referentiekader Diversiteit I vastgesteld.

16 Met de discussie die Scheffer ontketende zag Geert Horstmann, de toenmalige korpschef met
Diversiteit in zijn portefeuille binnen de Raad van Hoofdcommissarissen, zijn voorstel stranden om
de hoofddoek en de tulband aan het politie-uniform toe te voegen. ‘Na dat artikel heb ik er nooit
meer iets over gehoord’, zegt hij in 2007 in een artikel in Intermediair Weekblad, <www.inter-
mediair.nl/artikel//49916/paul-scheffer-na-het-multiculturele-drama.html>. 
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Dit ‘monitorinstrument’, dat zich richt op ‘inrichtingsaspecten’ van diversiteit
(‘beleid, strategie, in- en doorstroomcijfers’) en ‘het creëren van randvoorwaar-
den’ (‘portefeuillehouders’, ‘vertrouwenspersonen’), moet het diversiteitsbeleid
veranderen naar een meer ‘bedrijfsmatig perspectief’ en zorgen voor ‘borging’
van diversiteit in alle korpsen (LECD, 2006a): de taal van het politiemanage-
mentmodel ten top. De nadruk ligt op structuurveranderingen, die vanuit de top
van de organisatie en de centrale overheid worden opgelegd en gecontroleerd.
Ieder korps dient 36 vragen met betrekking tot diversiteit in te vullen. Hieruit
rolt een kleurig schema met scores in de vorm van groene (‘waar’), oranje
(‘enigszins waar’) en rode (‘niet waar’) vakjes. Op basis van deze uitkomsten
wordt een aantal korpsen uitgekozen, waarna een ‘auditteam’ beleidsdocumen-
ten analyseert en vervolgens bij de korpsen op bezoek gaat om met tal van
medewerkers te spreken. Naar aanleiding hiervan wordt een winnaar gekozen
van de ‘Diversiteitsprijs Nederlandse Politie’. Deze wordt in 2006 voor het eerst
uitgereikt door de minister van Binnenlandse Zaken. Het LECD spreekt in haar
jaarverslag 2005 lovend over de institutionele aanpassingen die zijn doorge-
voerd (zoals de hierboven genoemde ‘inrichtingsaspecten’ en ‘randvoorwaar-
den’), maar diversiteit blijkt vooral te ontbreken in de directe relatie met het
uitvoerende politiewerk. De beleidsmatige aandacht hiervoor lijkt ook gering.
De meeste items van het referentiekader hebben te maken met interne multicul-
turalisering. Wat ik ‘externe diversiteit’ heb genoemd (Kleijer-Kool, 2008) komt
slechts in drie items terug: ‘alle medewerkers belast met noodhulp kunnen
beschikken over / hebben kennis over de meest voorkomende culturen in het
gebied en weten daarnaar te handelen’, ‘alle rechercheurs kunnen beschikken
over / hebben kennis over de meest voorkomende culturen bij de verdachten en
weten in het opsporingsproces, o.a. aanhouding en verhoorsituatie, daarnaar te
handelen’ en ‘in het selectieproces voor operationeel leidinggevende geldt de eis
dat deze de competenties bezit om problemen op te lossen in een multi-etnische
samenleving’. Op dit laatste item scoort slechts één regiokorps groen (‘waar’)
en de andere twee onderwerpen doen het al niet veel beter (LECD, 2006b). Met
deze vorm van top-down beheersing worden korpsen onderling vergeleken op
hun resultaten, waarbij het naming and shaming een stimulerend effect zou
moeten hebben, naast het flinke geldbedrag dat met de prijs gemoeid is (De
Graaff & Van der Wal, 2011).

4.3.3.3  Meer rationeel-bureaucratische maatregelen
De jaren daarna staan in het teken van nog meer rationeel-bureaucratische
maatregelen om het ‘probleem’ van de multiculturele samenleving te beheersen.
Het referentiekader17 wordt ‘doorontwikkeld’ naar nieuwere versies, de diversi-
teitsprijzen worden jaarlijks uitgedeeld tijdens fraai aangeklede diversiteitsdagen
en speciale centra worden opgericht, zoals verschillende regionale expertise-

17 Later wordt dit ook wel benchmarking genoemd: Dit systeem zou met name gebruikt worden
‘wanneer de onderlinge vergelijking in de aanpak van korpsen van belang is zodat het lerend
vermogen van korpsen versterkt wordt’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2007a:1).
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centra diversiteit en een centrum gericht op eergerelateerd geweld. De managers
gaan weer op bezoek in het buitenland, zoals naar India (Sitalsing & Slort, 2008)
en de Verenigde Staten en Canada (De Vries, 2009a). Er volgen verschillende
‘Aanwijzingen’ vanuit de top van het Openbaar Ministerie gericht op discrimi-
natie, op huiselijk geweld en eergerelateerd geweld,18 die vertaald worden in
‘reactieprotocollen’ voor de uitvoering door de politie.

Een maatregel die bij uitstek past in het politiemanagementmodel is het
opnemen van streefcijfers over allochtone politiemensen in de prestatieafspraken
met de minister. Deze afspraken zijn gekoppeld aan de financiering van de
korpsen vanuit de centrale overheid (de zogenoemde ‘prestatiebekostiging’). De
streefcijfers worden regionaal vastgesteld op basis van de bevolkingssamenstel-
ling per provincie. Landelijk had men in 2000 nog het ambitieuze streven van
gemiddeld 10% allochtone politiemensen in 2002 (Broekhuizen et al., 2007),
maar dit wordt niet behaald. In 2002 is slechts 5,7% van het politiepersoneel van
allochtone afkomst en dit percentage stijgt in de jaren daarna steeds iets, met
hooguit 0,2%. In de Samenwerkingsafspraken diversiteit bij de politie 2008-
201119 (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2007b) wordt bepaald dat eind
2010 het personeelsbestand van politiekorpsen voor gemiddeld 8,5% uit niet-
westerse allochtonen moet bestaan. Dit blijkt wederom te ambitieus, want eind
2010 is het werkelijke percentage slechts 7,0% (Ministerie van Veiligheid en
Justitie, 2011c), evenals het jaar daarna (Ministerie van Veiligheid en Justitie,
2012).20 Ondanks decennialange beleidsinitiatieven blijft het aandeel allochto-
nen bij de politie dus achter bij de gestelde doelen. 

4.3.3.4  Politietop: vrouw en/of allochtoon
Dit geldt des te meer voor de doorstroom van deze politiemedewerkers. Bijna
een vijfde van de allochtone politiefunctionarissen – tegenover 8% van hun
autochtone collega’s – wil de politieorganisatie verlaten. Keer op keer blijkt dat
zij zich gepasseerd weten bij de selectie voor extra opleiding of promotie. Hun
verhoogde uitstroom doorkruist het diversiteitsbeleid van de politie en betekent
kapitaalvernietiging (Broekhuizen et al., 2007; De Vries et al., 2010). Veel
korpsen hebben in 2007 wel een specifieke beleidsmedewerker voor diversiteit
en kennen beleid voor de instroom van allochtonen. Korpsen met een beleid
gericht op de doorstroom en het voorkomen van uitstroom van allochtonen zijn
echter een uitzondering (De Haas et al., 2007). In de genoemde Samenwerkings-

18 College van procureurs-generaal, Aanwijzing discriminatie 2007, Stcrt. 2007, 233; College van
procureurs-generaal, Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld 2010, Stcrt. 2010, 6462.

19 Deze ‘samenwerkingsafspraken’ op negentien verschillende terreinen – waar diversiteit er één van
was – moesten leiden tot meer eenheid in de aanloop naar de invoering van een landelijke politie-
organisatie (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2009); een tendens van uniformiteit en centralise-
ring uit het politiemanagementmodel.

20 NB: Allochtonen in administratieve politiefuncties krikken het gemiddelde percentage op. Zo is in
2009 het percentage allochtonen in het gehele personeelsbestand 6,8%, maar uitgesplitst naar
executief en administratief personeel zijn de percentages respectievelijk 5,9% en 9,1%. De meeste
allochtone politiemensen blijken bovendien (in 2009) werkzaam in de lagere loonschalen: 7,5% in
schaal 1-8; 4,4% in schaal 9-12 en 4,7% in schaal 13+ (De Vries et al., 2010:15).
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afspraken diversiteit bij de politie 2008-2011 (Ministerie van Binnenlandse
Zaken, 2007b) krijgt doorstroom dan ook veel aandacht. Voor het eerst worden
aparte streefcijfers voor de zogenoemde kroonbenoemingen opgelegd. Dit
betreft de top van de politieorganisatie die bij Koninklijk Besluit wordt be-
noemd. In deze afspraken is onder meer vastgelegd dat van de kroonbenoemin-
gen in de korpsleiding in de periode tot 2011 de helft vrouw en/of allochtoon
moet zijn (van een verwacht totaal van circa 20 kroonbenoemingen in de periode
2008-2011). Voor de kroonbenoemingen ‘op het tweede echelon’ (salarisschalen
15 en 16, niet zijnde korpsleiding) is afgesproken dat 30% van de benoemingen
vrouw en/of allochtoon zal zijn (van een verwacht totaal van circa 35 benoe-
mingen in de periode 2008-2011). Doorstroommogelijkheden voor vrouwen
en/of allochtonen krijgen een extra impuls in de vorm van een ‘talentenprogram-
ma’ – dat later de naam Kandidatenprogramma Politie krijgt – voor medewer-
kers in de salarisschalen 9-12. Doel is talentvolle startende leidinggevenden uit
die schalen versneld te laten doorgroeien. Hier wordt geen concreet streefcijfer
genoemd. Wel is er ‘specifieke aandacht voor een divers samengestelde groep’
(Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2007b:1). Ten slotte wordt instroom van
externen in de top van de politiekorpsen bevorderd, gefinancierd door het
ministerie, waarbij ook de nadruk ligt op diversiteit. Om deze ambitieuze
plannen kracht bij te zetten, stelt de minister van Binnenlandse Zaken achtereen-
volgens een zogenoemde ‘Taskforce Diversiteit’ (2007) en een ‘Samenwerkings-
programma Politietop divers, naar een duurzaam perspectief’ (2008) in. De
taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de politiekorpsen, het LECD, de
Politieacademie en het ministerie van Binnenlandse Zaken – onder leiding van
toenmalig korpschef Berndsen, portefeuillehouder diversiteit namens de Raad
van Hoofdcommissarissen – en moet in brede zin de samenwerkingsafspraken
gaan uitwerken. Zij beheert ook de prestatiebeloning. In de jaren 2008-2011 is
jaarlijks 2,6 miljoen euro beschikbaar, waarvan 1,1 miljoen voor specifieke
‘producten’, zoals voorschakelklassen, en 1,5 miljoen voor het belonen van
daadwerkelijke prestaties (in de vorm van verschillende diversiteitsprijzen).
Politietop Divers – ingesteld als ‘interventiestrategie’21 – gaat zich specifiek
richten op de samenwerkingsafspraken ten aanzien van een divers samengestel-
de politietop. Er is ook aandacht voor ‘leiderschapsontwikkeling’ en ‘leidingge-
ven aan diversiteit’. Zo stelt de voorzitter van Politietop Divers, Ineke Stam, in
2011: ‘Only when the leadership is diversified can we truly speak of a diverse
organisation. Why? The leadership determines the culture of an organisation,
and for a hierarchichal organisation like the police, this is true to an even greater
extent’ (in De Graaff & Van der Wal, 2011:7). Politietop Divers legt daarnaast
de nadruk op internationale leerervaring en kennis uit andere bedrijven.

Wat zegt deze nadruk op doorstroom en leiderschap nu? Dit past uitstekend
bij het politiemanagementmodel. We zien dat er een hele bureaucratie met
bijbehorend taalgebruik rondom dit thema wordt opgebouwd. In deze hiërarchi-
sche gedachtegang ligt veel nadruk op salarisschalen en rangen. Er is sprake van

21 Zie <www.politietopdivers.nl/category/afspraken-en-resultaten>. 
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specialisering in de vorm van nieuw ingestelde clubjes die nu toch echt iets aan
dit voortdurende probleem moeten doen. Wederom is de blik op het buitenland
en andere sectoren gericht. De geldbedragen die worden vrijgemaakt kenmerken
een rationeel-bureaucratische aanpak. En dan de streefcijfers. Het is opvallend
dat voor de top van de politieorganisatie ineens vrouwen en allochtonen samen
worden genomen. Levert deze combinatie het voorkeursbeleid bredere accepta-
tie op? Of zijn de uitkomsten zo makkelijker te manipuleren?

Feit is dat de resultaten van de activiteiten van Politietop Divers na drie jaar
als succesvol worden bestempeld. De hiervoor genoemde streefcijfers zouden
ruimschoots zijn behaald: niet 50% (streefcijfer) maar zelfs 65% van de kroon-
benoemingen op korpsleidingniveau is in 2011 ‘divers’, en voor de kroonbenoe-
mingen ‘op het 2e echelon’ is dit niet 30% (streefcijfer) maar zelfs 43%. Er staat
echter geen uitsplitsing naar vrouwen en allochtonen bij. Dit geldt wel voor de
volgende cijfers. Van de kroonbenoemden is de diversiteit van 8% naar 22%
gestegen, stelt de Factsheet 2011, maar dit blijkt te gaan om 31 vrouwen
(waaronder 1 allochtone vrouw) en 2 allochtone mannen. In de Raad van
Korpschefs is de diversiteit van 11% naar 31% gestegen, maar ook hier betreft
het slechts één allochtone man (de Twentse korpschef Martin Sitalsing) naast 7
vrouwen (Politietop Divers, 2011a). In de Factsheet 2011 wordt één negatieve
uitschieter genoemd. Wat blijkt? In 2009 had men door dat het aantal allochto-
nen in de politietop achterbleef. Daarom is toen toch een apart streefcijfer
opgesteld: een veel bescheidener 10% allochtone kroonbenoemingen tot 2011.
Dit is in 2011 met een geringe 6% ‘niet gerealiseerd’ (ibid.). Op dat moment is
slechts 4% van de leidinggevenden vanaf schaal 9 allochtoon. En bij de top 150
(kroonbenoemden) zijn ze op één hand te tellen: twee mannen en één vrouw
(Politietop Divers 2011b). Is dit cijfermatig gegoochel ook kenmerkend voor een
rationeel-bureaucratische aanpak? Ja, want de effectiviteit van een maatregel en
daarmee het bestaansrecht van een nieuw orgaan moeten immers steeds weer
worden aangetoond.22

4.3.3.5  Multicultureel vakmanschap
Een andere belangrijke taak die de Taskforce Diversiteit krijgt toebedeeld, is het
ontwikkelen van het ‘multicultureel vakmanschap’ binnen de politie (Ministerie
van Binnenlandse Zaken, 2007b). De toelichting op deze nieuwe term vertoont
opvallende overeenkomsten met de introductie van ‘diversiteit’ een decennium
daarvoor. Het jaarverslag van de LECD in 2007 heeft als motto ‘Het jaar van het
Multiculturele Vakmanschap’. In het voorwoord van korpschef Berndsen lezen
we dat het nog steeds ingewikkeld is ‘om aan het beleidsthema diversiteit het
gewenste handelingsrepertoire te verbinden. Hoe maak je diversiteit feitelijk
toepasbaar in het politiewerk, hoe kom je als het ware voorbij het ongemakkelij-
ke gevoel, dat diversiteit bij sommige mensen oproept. [...] Deze discussies
leidden tot een nieuw begrip, dat diversiteit veel dichter bij de politiepraktijk

22 Het samenwerkingsprogramma Politietop Divers is overigens volgens plan per 1 oktober 2011
gestopt.
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brengt: multicultureel vakmanschap’ (LECD, 2008a:7). De kritiek op het
voorkeursbeleid binnen de organisatie is kennelijk door de nieuwe term ‘diversi-
teit’ van tien jaar geleden niet verstomd, en nu moet ‘multicultureel vakman-
schap’ daar verandering in brengen. Het wordt gekoppeld aan de gedachtegang
van ‘diversiteit als business issue’ en is (net als in 1996) gericht op de gehele
organisatie, omdat het besef groeit dat nog altijd het overgrote deel van de
politiemedewerkers wit en van het mannelijke geslacht is. Door de invloed van
wereldwijde gebeurtenissen als terroristische aanslagen kan de politie niet
wachten tot er voldoende allochtone collega’s zijn, maar moeten ook de
autochtone politiemannen ‘multiculturele competenties’ toevoegen aan hun
‘professionaliteit’. In de ‘richtinggevende notitie’ van de Raad van Hoofdcom-
missarissen en het LECD Politie voor éénieder. Een eigentijdse visie op
diversiteit in 2008 wordt multicultureel vakmanschap gedefinieerd als ‘de
professionaliteit van uitvoerenden en leidinggevenden in de politieorganisatie,
om te kunnen omgaan met de vele culturen en leefstijlen in de eigen organisatie
en de samenleving’ (LECD, 2008b:37). Hoewel men zegt meer gericht te zijn
op het dagelijks politiewerk, druipt de managementtaal ervan af. Voor een
‘effectieve taakuitvoering in de multiculturele context’ zijn ‘aan de persoon
gebonden competenties nodig’, namelijk ‘interculturele sensitiviteit, leervermo-
gen, zelfreflectie en interactief gedrag’. Deze competenties zijn onderdeel van
‘de rubriek Operationele Effectiviteit van de Competentietaal Politie Nederland’
(ibid.:38-39). De aandacht gaat uit naar ‘kennis, houding en gedrag’ (ibid.:55),
waarbij culturalistische kennis nog altijd belangrijk is: ‘In de huidige situatie is
het noodzakelijk om kennis te hebben van het verschil tussen de overheersend
individualistische Westerse culturen en de groepscultuur van etnische minderhe-
den. Ook het verschil tussen een schuld- en een eergerelateerde cultuur behoort
tot de basiskennis’ (ibid.:39). Men stelt theoretische noties als ‘pluralisme’ en
Spiral Dynamics centraal, die individuele politiemensen een ‘denkkader’ moeten
geven. Pluralisme wordt beschouwd als een combinatie van de sterke kanten van
cultuurrelativisme (= ‘integreren met behoud van eigen cultuur’ (ibid.:65)) en
universalisme (= ‘assimileren’ (ibid.:65)). Aan de hand van een schema vol
‘multiculturele dilemma’s’ worden deze verschillende benaderingswijzen naast
elkaar gezet. Het weinig evidence based Spiral Dynamics richt zich op ‘verticale
segmentatie op basis van levels van complexiteit’ (ibid.:75) en ‘is gebaseerd op
de assumptie dat we complexe, adaptieve en contextuele intelligenties bezitten,
die zich ontwikkelen als antwoord op de levensomstandigheden. En vergelijk-
baar met een DNA-code zijn deze intelligenties een soort bio/psycho/
sociaal/spiritueel script, een blauwdruk, die zich in een cultuur verspreidt
middels al haar uitdrukkingsvormen (mythen, modes, gedrag, architectuur)’
(ibid.:76). Vervolgens worden acht van deze levels onderscheiden op kleur en
gekoppeld aan het politiewerk in de multiculturele samenleving. Maar zijn deze
theoretische noties nu, zoals beoogd, ‘een hulpmiddel dat politiemensen in
steeds weer unieke situaties kan helpen de juiste beslissing te nemen’ (ibid.:54)?

Onder de nieuwe noemer wordt het bureaucratische apparaat verder uitge-
bouwd: een aparte ‘Taskforce Multicultureel Vakmanschap’ wordt ingesteld die
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een zogenoemde ‘leerlijn multicultureel vakmanschap’ moet ontwikkelen voor
het politieonderwijs (op alle niveaus) en medio 2008 wordt het ‘Lectoraat
Multicultureel Vakmanschap en Diversiteit’ opgericht. De lector Sjiera de Vries
doet met medewerkers onderzoek naar drie thema’s: de meerwaarde van
diversiteit, multiculturele competenties en diversiteit en leiderschap. Dat ook
daar veel aandacht voor effectiviteit is, blijkt wel uit de treffende titel van haar
lectorale rede: ‘E=MCV2’, oftewel: ‘Effectiviteit = Multicultureel Vakman-
schap2’ (De Vries, 2009b). Sinds haar vertrek op 1 januari 2011 is het lectoraat
‘niet actief’.23 Multicultureel vakmanschap wordt gekoppeld aan multicultureel
leiderschap en dat leidt tot themadagen voor leidinggevenden in ‘een zaaltje op
de elfde etage van Regardz in Amsterdam’.24 

Inmiddels lijkt ook de term multicultureel vakmanschap alweer achterhaald.
De directeur van het LECD, Anneke Nahumury, stelt in het jaarverslag van
2010: ‘Multicultureel vakmanschap gaat voor mij over professionaliteit. Gezag,
gedrag en morele oordeelsvorming zijn daarin leidende thema’s en de samen-
hang tussen deze thema’s zal verder uitgewerkt moeten worden. Dan pas gaat
het over in “professioneel blauw”, in plaats van multicultureel vakmanschap.
Door het zo te labelen “verbijzondert” het. Veel mensen denken hierbij vaak nog
aan multi-etniciteit en dit roept weerstand op. Terwijl het eigenlijk gewoon om
vakmanschap in de meest brede vorm gaat, waarin ruimte is voor het benutten
van ieders talenten en kwaliteiten’ (LECD, 2011:6).

4.3.3.6  Business as usual
Na vijf jaar diversiteitsprijzen te hebben uitgereikt, is 2010 het laatste jaar. Een
jaar eerder spreekt toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter
Horst, al haar ongenoegen uit over de zeer geringe vooruitgang op het gebied
van diversiteit. Afspraken worden niet nagekomen en streefcijfers worden niet
behaald (zoals we hierboven al zagen). ‘Het lijkt erop dat de politie – uitzonde-
ringen daargelaten – de diversiteitsdoelstellingen wel met de mond belijdt, maar
niet in daden omzet’.25 Zij doet deze uitspraken op basis van een dan net
verschenen rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2009) dat
zeer kritisch is over de resultaten van het diversiteitsbeleid bij de politie. Dit
bureaucratisch toezichtsorgaan van de centrale overheid is een beheersingsin-
strument à la het politiemanagementmodel met vérstrekkende gevolgen, want
deze negatieve uitkomsten leiden ertoe dat Minister Ter Horst slechts 50.000
euro geeft als ‘stimuleringsprijs’ aan het winnende korps (in plaats van de
voorzegde 500.000 euro) en het overige prijzengeld gaat gebruiken om andere
korpsen aan betere resultaten te helpen. In 2010 wordt de prijs nog één keer
uitgereikt, omdat men dan naar ‘een andere fase’ gaat. ‘De fase van prikkelen
en aanjagen maakt plaats voor de fase van doorzetten en borgen. Diversiteit

23 Aldus de website: <www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/LectoraatMulticultu-
reelVakmanschapDiversiteit/Pages/LectoraatMulticultureelVakmanschapDiversiteit.aspx>. 

24 Nieuwsbrief LECD nr. 7, 2011.
25 Zie: <www.ioov.nl/@117679/toespraak-minister_b>. 
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moet uit de sfeer van bijzonder en buitengewoon komen en onder de noemer,
business as usual, worden opgepakt door de korpsen zelf’, aldus de secretaris-
generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken in haar toespraak.26 De prijs
wordt ook in toenemende mate als ‘sociaal wenselijk’ gezien, wat niet past bij
de ‘integrale benadering van diversiteit, integriteit, omgangsvormen en sociale
veiligheid’ die men voorstaat (LECD, 2011). Dit laatste wordt een ‘doorontwikke-
ling’ van multicultureel vakmanschap genoemd.

4.3.4 Na 2010: einde diversiteitsbeleid?

Diversiteit is voor het Kabinet-Rutte I, dat eind 2010 wordt beëdigd, geen
prioriteit. In het Regeerakkoord is onder de kop ‘Integratie’ te lezen: ‘Het
kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en
etnische herkomst. Selectie moet plaatsvinden op kwaliteit’.27 In de Rijksbegro-
ting voor 2012 onder ‘Veiligheidsregio’s en politie’ staat vervolgens vermeld:
‘In het Regeerakkoord is bepaald dat diversiteitbeleid wordt gestopt en niet meer
wordt gemonitored’. Daarom zijn de indicatoren over percentages vrouwen
en/of allochtonen in kroonbenoemingen en de percentages allochtonen in het
personeelsbestand van de politie niet meer opgenomen. Na bijna dertig jaar
streefcijfers komt aan de sturing vanuit de centrale overheid op een toename van
etnische minderheden bij de politie een einde. De vorming van de Nationale
Politie lijkt alle aandacht op te slokken. Een Nationale Politie zonder allochtone
‘kwartiermakers’ (de beoogde chefs) van de tien regionale eenheden onder het
ene landelijke politiekorps, zo maakt Minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie halverwege 2011 bekend.

Net voor het aantreden van het Kabinet-Rutte I krijgt het LECD te horen dat
zij tot 1 januari 2015 mag doorgaan met haar werkzaamheden. ‘Enerzijds is dit
natuurlijk positief. Maar anderzijds houdt het ook in dat de thematiek nog niet
genoeg geborgd is in de organisatie: het LECD is nog altijd nodig. Terwijl het
natuurlijk beter is als het LECD zichzelf op termijn overbodig maakt’, aldus
Anneke Nahumury (LECD, 2011). In lijn met het politiemanagementmodel gaat
het om managementtermen als ‘borging’ en om het bestaansrecht van een
rationeel-bureaucratisch orgaan. In 2011 kondigt het LECD aan ‘een nieuwe
strategie voor het thema diversiteit binnen de politie’ te willen ontwikkelen. ‘De
ontwikkelingen in de samenleving, het kabinetsbeleid, de vorming van de
Nationale Politie en diverse onderzoeken en evaluaties zijn voor het LECD
aanleiding om, in dialoog met betrokkenen binnen en buiten de politie, het
begrip diversiteit en de betekenis daarvan voor de politie te herdefiniëren’.28

Vrijblijvendheid van het thema is nu toch echt voorbij. Diversiteit moet onder

26 Zie: <www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2010/03/29/toespraak-bij-uitrei-
king-diversiteitsprijs-politie.html>. 

27 Ook Han Entzinger signaleert eind 2011 dat met het aantreden van het Kabinet-Rutte I het
landelijke integratiebeleid de facto is afgeschaft, zie: <www.trouw.nl/tr/nl/6704/Sociale-Vraag-
stukken/article/detail/3094481/2011/12/26/Het-einde-van-het-integratiebeleid.dhtml>.

28 Zie: <www.politieacademie.nl/lecd/koers2015/Pages/koers2015.aspx#&panel1-1>. 



Politiek-bestuurlijke reactie van de politie op de multiculturele samenleving 79

landelijke aansturing ‘een sterk en integraal onderdeel’ worden van de Nationale
Politie, aldus het Jaarverslag van het LECD over 2011 (LECD, 2012:6) getiteld
‘Op weg naar duurzame diversiteit in politievakmanschap’. 

Overigens verschijnt de organisatie eind 2011 zelf negatief in het nieuws,
omdat de leiding beschuldigd wordt van discriminatie en machtsmisbruik.
Negen van de vijftien medewerkers dienen een klacht in tegen de directeur
Anneke Nahumury, één medewerkster doet zelfs aangifte. Na Kamervragen stelt
Minister Opstelten een onafhankelijk onderzoek door oud-burgemeester
Marijnen in. In maart 2012 rapporteert deze uitermate kritisch over de manier
waarop de leiding van de Politieacademie met de vele klachten is omgegaan.
Voormalig legergeneraal en nu voorzitter van het College van Bestuur, Ad van
Baal, heeft van meet af aan zijn vertrouwen in de directeur uitgesproken en zou
de klachten niet serieus hebben genomen. Er zijn sinds 2008 geen functione-
ringsgesprekken meer gevoerd met Nahumury. Handhaving van de directeur
acht Marijnen ‘blijvend risicovol’, omdat (ex-)medewerkers van het LECD een
‘bovenmatige antenne hebben voor bejegening’, terwijl de directeur die naar zijn
mening ‘niet bezit en over een beperkt gevoel van zelfreflectie lijkt te beschik-
ken’ (Marijnen, 2012:19). Veel medewerkers zijn in de afgelopen jaren (al dan
niet met zachte dwang) vertrokken en allochtonen werken er helemaal niet meer.
Marijnen adviseert ‘diversiteit als onderwerp en de uitvoering/ ondersteuning
van beleid terzake versneld onder te brengen bij de HRM discipline van de
Nationale Politie’ (ibid.:21). Nadat de Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 een
feit is, blijft het LECD echter een apart organisatieonderdeel.29

4.4  En het politiewerkmodel?

In het voorgaande is zo’n dertig jaar minderhedenbeleid bij de politie geschetst.
Steeds weer werd deze geschiedenis gekenmerkt door het politiemanagement-
model. Maar zijn er dan helemaal geen ontwikkelingen die aansluiten bij het
politiewerkmodel? Jawel. We zagen dat de nadruk meer en meer kwam te liggen
op het uitvoerende politiewerk, onder meer tot uitdrukking komend in termen
als ‘multicultureel vakmanschap’ of ‘politievakmanschap’. Er is allerlei docu-
mentatie verschenen over ‘multiculturele dilemma’s’ waar politiestraatmensen
mee te maken krijgen en best practices om daarmee om te gaan. Percepties,
houdingen en informele relaties binnen de politieorganisatie krijgen meer
aandacht. Er ontstaan van onderaf allerlei interne (categoriale) netwerken, zoals
het ‘landelijk netwerk visueel gehandicapte politieambtenaren’. In 2002 is de
landelijke Expertgroep Diversiteit opgericht, bestaande uit vooral allochtone
politiemensen, die advies en ondersteuning verleent aan korpsen bij ‘aan
diversiteit gerelateerde problematiek’ in het uitvoerende werk. Men hanteert
hierbij het ‘collega’s-voor-collega’s-principe’, omdat de nauwe werkrelatie
tussen ‘expert’ en ‘ondersteunde’ zou bijdragen aan acceptatie, bewustwording
en verandering. Het gaat bijvoorbeeld om advies over een verhoorplan voor een

29 Zie de vernieuwde website vanaf 1 januari 2013: <www.politie.nl/onderwerpen/diversiteit.html>. 
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verdachte uit een specifieke etnische groep of om een bejegeningsprofiel voor
het omgaan met een jeugdgroep (Winthagen & De Vries, 2011). Inmiddels is de
landelijke expertgroep ‘uitgerold’ binnen de korpsen en zijn (inter)regionale
expertgroepen ontstaan. 

En hier komt eigenlijk toch alweer het politiemanagementmodel om de hoek
kijken. Met managementtaal als ‘uitrollen’ en ‘borging’, het ontwikkelen van
expertgroepopleidingen en certificaten, het aanstellen van projectleiders en het
evalueren van ‘leereffecten’ wordt deze hele exercitie geïnstitutionaliseerd.
Bovendien dient de aanvraag voor advies van de expertgroep te komen vanuit
leidinggevenden en is het de vraag in hoeverre de straatdienders hier zelf om
verzoeken. Iets soortgelijks geldt voor de nieuwe termen die van bovenaf
bedacht worden: zijn begrippen als ‘multicultureel vakmanschap’ nu echt bruik-
baar in de dagelijkse politiepraktijk of is er veeleer sprake van holle retoriek?
Sluit alle documentatie over multiculturele dilemma’s daadwerkelijk aan bij het
werk van uitvoerende politiemensen, houdt het rekening met hun individuele
taakinvulling, en niet onbelangrijk: komt het ook bij hen terecht? Dan de
netwerken die bottom-up zijn ontstaan. Ze zijn te beschouwen als vormen van
collectieve belangenbehartiging, maar met hun categoriale invalshoek vormen
ze ook weer een fijn beheersingsinstrument voor politiemanagers.

Vanuit het politiewerkmodel is het belangrijk te beseffen dat de sores van de
werkvloer vaak niet synchroon lopen met het beleid dat daarvoor bedacht wordt.
Lang voordat de Minderhedennota in 1983 werd behandeld en het minderheden-
beleid bij de politie van start ging, hadden straatdienders al te maken met
moeizame verhoudingen met Surinamers (zie Punch, 1983), en met ‘rassenrel-
len’ en terreurdaden, zo zagen we aan het begin van § 4.3. En ver voordat de top
van het Openbaar Ministerie de Aanwijzing huiselijk en eergerelateerd geweld
uitvaardigde, werd de politie al geconfronteerd met zogenoemde ‘culturele
delicten’ als eerwraak, meisjesbesnijdenis en winti-moorden (zie Bovenkerk,
2011). Dit betekent dat individuele politiemensen allang met deze uiteenlopende
consequenties van een multiculturaliserende samenleving om moesten gaan,
voordat daar een beleidsmatig antwoord op kwam. 

4.5  Slot

De politiek-bestuurlijke reactie van de Nederlandse politie op de multiculturali-
sering van de samenleving is vooral te vatten in termen van het politiemanage-
mentmodel. In het rationaliseringsproces van Weber (1922a) wordt de maat-
schappelijke werkelijkheid in toenemende mate gesystematiseerd en geordend
om de beheersbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Dit zien we terug in
de manier waarop de Nederlandse overheid heeft gereageerd op de migranten
die na de Tweede Wereldoorlog ons land binnenkwamen. Er werd gekozen voor
een beheersingssysteem dat gericht was op het vermijden van conflicten en
gewelddadigheden en het voorkomen van sociale marginalisering van migran-
tenkinderen. Met rationeel-bureaucratische maatregelen als wetgeving, nieuw
opgerichte organen, voorkeursbeleid en registratie moest dit doel worden bereikt.
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In de hedendaagse risicomaatschappij, waarin het streven naar veiligheid en
risicoloosheid centraal staat, wordt de multiculturele samenleving als één van
de grote risico’s beschouwd. In toenemende mate wordt veiligheid gerelateerd
aan immigratie en integratie. De etnische diversiteit in buurten zou een risicofac-
tor zijn voor het ontstaan van polarisatie en spanningen (Van Wonderen &
Broekhuizen, 2011). Onveiligheid wordt gedefinieerd in termen van ‘allochtonen-
problematiek’. De opkomst van het veiligheidsdiscours en de verandering in
denkwijzen over de komst en integratie van allochtonen zijn nauw met elkaar
verbonden en verwijzen deels naar elkaar (Terpstra, 2010). Dit politiek-bestuur-
lijke ‘probleem’ moet op hiërarchische wijze worden beheerst.

De politie komt in dit hoofdstuk bij uitstek naar voren als een staatsinstelling.
Vanaf de Minderhedennota in 1983 heeft de centrale overheid het politiële
beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving gedicteerd. Er volgen
talloze beleidsstukken, protocollen, streefcijfers en ‘monitorinstrumenten’ om
de politieorganisatie te sturen en te controleren. Hierin ligt de nadruk op
uniformiteit en structuur door centralisering, formalisering en standaardisering
na te streven. We zagen verschillende voorbeelden van specialisering, zoals de
centra voor multiculturaliteit of doorstroom van allochtonen binnen de politie-
organisatie, die door het ministerie werden ingesteld. De opeenvolgende termi-
nologie van ‘emancipatie’ en ‘participatie’, naar ‘positieve actie’, ‘diversiteit’,
‘multicultureel vakmanschap’ en ‘politievakmanschap’ toont de werking van de
rationele bureaucratie. Het is een eindeloze drang naar vernieuwing, maar
waarbij het vooral lijkt te gaan om ‘oude wijn in nieuwe zakken’.

Vanaf 2000 spelen politiemanagers een grotere rol. De Raad van Hoofdcom-
missarissen ontwikkelt een eigen visie op diversiteit, speciale ‘portefeuillehou-
ders’ worden aangesteld en het LECD krijgt veel invloed. Leiderschap en
doorstroom krijgen veel aandacht en de bazen gaan in het buitenland op zoek
naar antwoorden. De managementtaal vliegt ons om de oren. Diversiteit wordt
neergezet als business issue waarbij het gaat om effectiviteit en resultaten. Dit
past bij het bedrijfsmatige denken dat in diezelfde tijd opkomt binnen de politie.
Het ministerie sluit hierop aan door prestatieafspraken te maken en daar
financiële consequenties aan te verbinden. Uiteindelijk zijn de resultaten teleur-
stellend. Al dertig jaar blijven dezelfde problemen bestaan en lijkt dit terrein in
belangrijke mate beleidsresistent. Dit uiten ook leidinggevende allochtone
politiemensen. Zij zeggen vooral door eigen ambitie en inzet te zijn doorge-
stroomd en nauwelijks iets te hebben gemerkt van beleid hieromtrent (De Vries
et al., 2010).

Daarnaast viel in dit hoofdstuk op dat een culturalistische benadering van het
thema steeds terugkomt. Al vanaf de eerste beleidsmaatregelen in de jaren
tachtig overheerst het categoriale denken, richt men zich op ‘eigen’ media en
‘achterban’, consulteert men ‘ervaringsdeskundigen’, wordt de ‘eigenheid’ van
allochtone agenten benadrukt en zijn er uiteenlopende culturele cursussen. Deze
culturele interpretatie van minderhedenvraagstukken is in Nederland dominant.
Dit kan te maken hebben met de historische ervaring van (religieuze) verzuiling
of met de toevallige omstandigheid dat de eerste onderzoekers van deze vraag-
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stukken veelal cultureel antropologen waren. Buitenlandse onderzoekers spreken
in ieder geval van de ‘Nederlandse ziekte’ (Bovenkerk, 2006). Dit werkt door
in de politieorganisatie en past bij het politiemanagementmodel. Categorisering
impliceert standaardisering en dat maakt beheersing van bovenaf mogelijk.

Het politiewerkmodel heeft in deze geschiedenis – althans in de papieren
werkelijkheid – een ondergeschikte rol. Het ministerie en managers hebben
steeds hun best gedaan diversiteit op de agenda te zetten en de uitwerking ervan
te faciliteren met materiële middelen. Maar beleid loopt eigenlijk altijd achter
de werkelijkheid aan. Hoe komen deze twee modellen nu terug in de dagelijkse
politiepraktijk in multiculturele achterstandswijken? Dat krijgt een plek in de
hoofdstukken zes tot en met negen. Eerst zal in het volgende hoofdstuk mijn
etnografisch onderzoek en de onderzochte wijken worden beschreven.



Hoofdstuk 5

Onderzoek bij de politie in 
multiculturele wijken

5.1  Inleiding

In de hoofdstukken twee en drie zijn twee ideaaltypische modellen uiteengezet
om de reactie van de Nederlandse politie op de multiculturalisering van de
samenleving aan te spiegelen. Vervolgens is in hoofdstuk vier het politiek-
bestuurlijke antwoord (op landelijk niveau) beschreven en verklaard vanuit het
politiemanagementmodel. Deze beleidsgeschiedenis roept vragen op over de
dagelijkse politiepraktijk die centraal staat in de tweede deelvraag van deze
studie. 

Het eerste deel van dit boek is dus gebaseerd op uitgebreide wetenschappelij-
ke literatuurstudie en documentenanalyse. In de volgende hoofdstukken komt
het etnografische deel van dit onderzoek aan bod bij de beschrijving en analyse
van het dagelijks politiewerk in twee multiculturele achterstandswijken. Daarom
concentreert dit hoofdstuk zich op de methodologische uitwerking van het
onderzoek in die twee wijken en een beschrijving van het veld. In de volgende
paragraaf wordt eerst ingegaan op politiestudies en daarna specifiek op bestaand
onderzoek naar de politiepraktijk in de multiculturele samenleving. Vervolgens
beargumenteer ik in § 5.3 de interpretatieve onderzoeksopvatting die ik heb
gehanteerd en beschrijf ik drie stromingen waaraan mijn onderzoek in het bij-
zonder is ontleend. In de paragraaf daarna komen de onderzoeksmethoden en
verantwoording aan bod. Voorts reflecteer ik in § 5.5 op mijn activiteiten en
rollen tijdens dit onderzoek. In § 5.6 wordt het veld geschetst door de onder-
zochte wijken, de onderzochte politieteams en hun diversiteitsbeleid te beschrij-
ven. 

5.2  Politieonderzoek

Er bestaat in Nederland heel veel onderzoek over de politie (zie voor een
overzicht bijvoorbeeld Ponsaers et al., 2009), over etnische diversiteit én over
de relatie tussen etniciteit en criminaliteit (zie voor een overzicht van dit ‘com-
plex en beladen onderzoeksterrein’ Van der Leun et al., 2010). Als we ons
echter beperken tot studies die betrekking hebben op de politie én de multicultu-
rele samenleving, blijkt Nederlandstalig etnografisch onderzoek naar de
dagelijkse politiepraktijk in de multiculturele omgeving schaars.
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5.2.1  Politiestudies

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is de Nederlandse politie veelvuldig
onderwerp van (sociaalwetenschappelijk) onderzoek. Het gaat om onderzoek dat
de politieorganisatie als onderwerp van studie heeft en/of een thema behandelt
dat ook in het werkveld van de politie speelt (Janssen, 2011). Vaak wordt
gesproken over ‘politiestudies’ (Fijnaut et al., 2007; Meershoek, 2009) en dat
wordt soms weer uitgesplitst in ‘politiewetenschap’ en ‘politiekunde’, waarbij
de eerste verwijst naar ‘de multidisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt
met het beschrijven, begrijpen, verklaren en verbeteren van de politie’ (Huberts,
2005:7) en de laatste het accent legt op ‘het vertalen, toepassen en verspreiden
van kennis en ervaringen, ter verbetering van de kennis en vaardigheden van de
politie’ (ibid.:7-8). De grens tussen deze twee is niet altijd even scherp.

Op Nederlands politieonderzoek zijn verschillende vormen van kritiek
gegeven. Allereerst zou er te weinig aandacht zijn voor theorie. Als die al
aanwezig is, dan is theorie veelal afkomstig uit de Verenigde Staten of Groot-
Brittannië. Onderzoek wordt veel meer geïnspireerd door beleidsproblemen van
de politie dan door theoretische vraagstukken (Bruinsma, 2009). Contractonder-
zoek en kortlopend onderzoek zijn eerder regel dan uitzondering, waardoor
vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de onafhankelijkheid en de diepgang
van de conclusies (Janssen, 2011). Het wetenschappelijk onderzoek naar de
politie zou nogal eens tenderen naar onderzoek voor de politie, wat Ponsaers
doet verzuchten: ‘Politieonderzoek lijkt wel een rijk gekleurde caleidoscoop,
doch deze rijkdom komt nauwelijks of niet tot uiting omwille van het gebrek aan
lichtinval’ (2010:52). Het managementdenken wordt ook in het politieonderzoek
teruggezien. Hoogenboom uit kritiek op de politiewetenschap die ‘zijn onder-
zoeksobject is “kwijtgeraakt” door een overdaad aan bedrijfskundige, bestuurs-
kundige en filosofische denkpistes’ (2011:130). In zijn oratie – met de veelzeg-
gende titel Bringing the police back in. Notes on the lost & found character of
the police in police studies – bepleit hij hernieuwde aandacht voor het feitelijke
politiewerk, voor the craft of policing (Hoogenboom, 2009b:9). Onder invloed
van het New Public Management is de politiepraktijk weinig onderwerp van
studie. 

Dit pleidooi is eigenlijk een roep om terugkeer naar het oorspronkelijke
onderzoeksobject en tot herwaardering van de bijbehorende, klassieke politieso-
ciologie (Meershoek, 2009). Belangrijke resultaten uit onderzoek in deze lijn
kwamen in hoofdstuk drie reeds aan bod. In een terugblik van Maurice Punch
(2009b) op zijn pionierswerk in de jaren zeventig van de vorige eeuw (zie
Punch, 1979) geeft hij aan dat er op dat moment nauwelijks onderzoek was naar
het dagelijkse politiewerk. Volgens hem was de politie niet aantrekkelijk voor
sociale wetenschappers. Zij waren meer bezig de politie te veroordelen als een
reactionair bolwerk van het repressieve staatsapparaat. Bovendien ontmoetten
de eerste veldwerkers bij de Nederlandse politie veel kritiek als zij een waar-
heidsgetrouwe weergave probeerden te geven van de werkelijkheid op de
werkvloer, die tot dan voor het publiek én voor superieuren onbekend was (vgl.
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Van der Poel, 1982 over de interne en externe component van de kwalificatie
‘geheime organisatie’).

5.2.2  Onderzoek naar de politiepraktijk in de multiculturele samenleving

Sinds die jaren zeventig zijn verschillende studies verschenen waarin de
dagelijkse politiepraktijk wel centraal staat. Het Nederlandstalige onderzoek
waarin die werkelijkheid in de multiculturele samenleving bestudeerd wordt, is
echter schaars. En dan is nog vaak sprake van een indirect verband. Zo besteedt
Punch eind jaren zeventig wel een hoofdstuk aan de conflicten tussen politie en
Surinamers, maar is het onderzoek breder gericht op het dagelijkse politiewerk
in de Amsterdamse binnenstad. Ook Van der Torre (1999) doet twintig jaar later
in deze traditie onderzoek naar politiestijlen in een ‘probleemaccumulatie-
gebied’ in Rotterdam, maar de multiculturele context staat niet centraal. 

Aalberts en Kamminga zijn in 1983 de eersten die – onder meer op basis van
participerende observatie – specifiek de knelpunten in de relatie tussen gemeen-
tepolitie en allochtonen beschrijven. Coppes en collega’s doen in 1997 onder-
zoek naar de manier waarop de politie in de alledaagse praktijk omgaat met het
criminele gedrag van Marokkaanse jongens. En Van der Torre en Stol stellen in
2000 ‘de straatwijsheid’ van uitvoerende politiemensen op schrift in de vorm
van ‘waardevolle verhalen’ over hun relaties met (wederom) Marokkaanse
jongens. Daarna bestudeert Bervoets (2006) de politiële aanpak van Marokkaan-
se jongeren in Gouda, Utrecht en Amsterdam. Kop en Euwema (2007) gaan op
zoek naar escalerende conflicten tussen politie en Marokkaanse en Antilliaanse
jongeren. In veel van deze studies komen de individuele variatie in politieel
optreden en de invloed van de interne organisatie en cultuur daarop naar voren.
De dagelijkse politiepraktijk staat centraal, maar nog vooral in relatie tot één of
enkele specifieke etnische groepen. 

Langzaamaan – mede door (inter)nationale ontwikkelingen – dringt het besef
door dat de criminaliteitsproblemen van bijvoorbeeld Marokkaanse jongens
minder specifieke aandacht verdienen dan het veel bredere vraagstuk van het
conflictpotentieel in multiculturele achterstandswijken. Na de rellen in de Franse
banlieues eind 2005 rijst meteen de vraag of wij hier ook ‘Franse toestanden’
kunnen verwachten. In 2010 constateren Adang en collega’s dat in Nederland
geen grootschalige etnische rellen hebben plaatsgevonden en zij vragen zich af
of ‘wij’ anders zijn of gewoon geluk gehad hebben. Hun conclusie luidt dat het
politieoptreden bij etnische spanningen succesvol gericht is op ‘de-escalatie in
een combinatie van preventie en repressie, empathie en handhaven’ (Adang et
al., 2010:160). Tegelijk nuanceren zij de etnische component in conflicten en
wijzen erop dat autochtonen en migranten in achterstandswijken vaak met
dezelfde problemen worden geconfronteerd. Een consortium van voornamelijk
Vlaamse onderzoekers heeft in België onderzocht hoe het model van community
policing in multiculturele buurten en tijdens de interactie met etnische minderhe-
den vorm krijgt (Easton et al., 2010a). Zij ontdekken overpolicing en tegelijker-
tijd underpolicing van verschillende groepen in deze buurten, waarbij de
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scheidslijn tussen beide groepen niet eenduidig loopt tussen allochtonen
enerzijds en autochtonen anderzijds.

Naast de groeiende aandacht voor het vraagstuk van multiculturaliteit in het
geheel is er ook empirisch onderzoek naar het interne diversiteitsbeleid bij de
politie. Van Ewijk (2011) vergelijkt het diversiteitsbeleid in het Utrechtse
politiekorps met dat in de Mossos d’Esquadra, het politiekorps van Catalonië
in Spanje. Er blijken overeenkomsten in definities en motivaties voor diversi-
teitsbeleid, maar verschillen in aanpak. Çankaya (2011) gaat aan de hand van
een antropologische veldstudie na hoe ‘normbeelden’ (werkelijkheidsconstruc-
ties) bijdragen aan de in- en uitsluitingsprocessen van politiemedewerkers van
etnische minderheidsgroepen. Zij zouden externe ordehandhavers, maar interne
ordeverstoorders zijn. Binnen de organisatie wijken ze af van de normale gang
van zaken en verstoren ze de bestaande orde.

5.3  Onderzoeksopvatting

Hiervoor werd al vermeld dat onafhankelijk en langdurend onderzoek ronduit
zeldzaam is. Wanneer zich toch studies ontwikkelen die losstaan van de pragma-
tische agenda van de politie, zou dat meestal gebeuren in de vorm van disserta-
ties (Ponsaers, 2010). Ik heb de afgelopen jaren in die gelukkige omstandigheid
verkeerd, eerst vrijgesteld door FORUM en daarna door de Faculteit REBO van
de Universiteit Utrecht. 

Onderzoek naar het dagelijkse politiewerk in multiculturele achterstandswij-
ken impliceert directe en gedetailleerde waarneming van die sociale werkelijk-
heid. Hierbij past een interpretatieve onderzoeksopvatting (’t Hart et al., 1998),
die al is ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw. Toen de moderne
sociale wetenschap opkwam, verzetten sommige onderzoekers zich tegen de
oriëntatie op de natuurwetenschappen (zoals in het zogenoemde empirisch-
analytische wetenschapsbegrip). Aanhangers van deze interpretatieve onder-
zoeksopvatting vonden dat de sociale wetenschappen wel empirisch moesten
zijn (dus kennis baseren op systematische waarneming), maar verstonden onder
waarneming iets anders dan empiristen en positivisten. Waarneming was voor
hen een poging te begrijpen wat mensen beweegt in hun gedrag en samenleven.
Zo vond de socioloog Weber (1947) dat sociale wetenschappers moeten
Verstehen: zich inleven in de te onderzoeken sociale actor en het gedrag
begrijpen vanuit zijn context.1

De achtergrond van de interpretatieve onderzoeksopvatting ligt in de filo-
sofie van de hermeneutiek en de fenomenologie. Hermeneutiek is een klassiek
begrip voor het uitleggen van teksten door schriftgeleerden. Dit is toegepast op
het onderzoek naar mens en maatschappij. Concrete mensen en gemeenschappen

1 In de voorgaande hoofdstukken is Webers idee van ideaaltypen gebruikt om het politiemanage-
mentmodel en het politiewerkmodel uiteen te zetten. Het politiemanagementmodel vloeit bovendien
voort uit zijn ideaaltype van de rationele bureaucratie. In dit hoofdstuk zien we een verschuiving:
hier staat Webers notie van Verstehen ten dienste van mijn veldonderzoek.
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moeten worden geduid door hen van binnenuit te begrijpen en in hun context te
plaatsen. Fenomenologen onderzoeken het wezenlijke van verschijnselen. Zij
beginnen, net als hermeneutici, met het concrete, maar zijn geïnteresseerd in
meer: ze willen de achtergronden van verschijnselen achterhalen (Boeije,
2005a).

Interpretatief onderzoek kent verschillende uitgangspunten, die ik ook in
mijn onderzoek heb gehanteerd. Ten eerste gaat het om een streven naar
idiografische kennis, dat wil zeggen kennis die het eigene beschrijft. Vanuit de
beschrijving van concrete, zichtbare gehelen worden meer algemene en abstracte
kenmerken gedestilleerd, die echter steeds met het concrete verbonden blijven.
Achter dit idiografisch streven schuilt een holistische opvatting van de werke-
lijkheid. De complexe werkelijkheid kan niet worden gereduceerd tot eenheden
en variabelen.2 Concrete gehelen vormen het uitgangspunt van onderzoek en zij
worden ook als zodanig bestudeerd. Vervolgens worden verschillende concrete
gehelen met elkaar vergeleken en komen overeenkomsten en verschillen aan het
licht (’t Hart et al., 1998). Ten derde start een interpretatieve onderzoeksopvat-
ting bij een zogenoemd emic perspectief (Kottak, 2000). Het perspectief van de
onderzochte personen, hun betekenisgeving aan de werkelijkheid, is vertrekpunt
van dit onderzoek. Dit betekent dat begrippen en categorieën zijn afgeleid uit het
onderzoeksveld en zijn vergeleken met bestaande theoretische inzichten, in feite
een combinatie van inductieve en deductieve analyse (Decorte & Zaitch, 2009). 

5.3.1  Symbolisch interactionisme, stadsetnografie en culturele criminologie

Mijn onderzoek is vooral geïnspireerd door drie stromingen binnen deze inter-
pretatieve onderzoeksopvatting – het symbolisch interactionisme, de stadsetno-
grafie en de culturele criminologie – die veel overeenkomstige noties kennen.
Dat is ook niet vreemd, omdat ze alle drie geplaatst kunnen worden binnen
diezelfde onderzoeksopvatting. Wel is er een bepaalde chronologie weer te
geven.

De bekendste fenomenologische stroming in de sociologie is het symbolisch
interactionisme (Blumer, 1969; Zijderveld, 1973). Herbert Blumer (1900-1987)
introduceerde in 1937 deze term en was daarbij geïnspireerd door de filosoof
George Herbert Mead (1863-1931). Blumer ontwikkelde zijn ideeën binnen de
zogenoemde Chicago School, die in de eerste helft van de vorige eeuw naam
maakte. Ook Erving Goffman (met zijn dramaturgical approach; 1959) en
Howard Becker (met zijn labeling theory, 1963) zijn belangrijke vertegenwoor-
digers van het symbolisch interactionistisch perspectief. Waar gaat het om? Het
symbolisch interactionisme is één van de theoretische voorstellen voor de
centrale vraag in de sociologie: hoe is samenleven van mensen mogelijk? Dit
perspectief kijkt naar de interactie tussen mensen, hoe symbolen worden

2 Stol et al. (2004) proberen dit wel door politiestraatwerk in Nederland te onderzoeken aan de hand
van een kwantitatief gestandaardiseerd coderingsformulier met 47 variabelen en daarbinnen 207
waarden voor elke geobserveerde gebeurtenis.
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uitgewisseld en gedeeld, en hoe op die manier van onderop een samenleving
wordt gevormd.3 Handelingen krijgen pas betekenis in de interactie tussen
mensen. Het symbolisch interactionisme is gebaseerd op drie aannames:
1) mensen reageren op de sociale werkelijkheid op basis van de betekenis die zij
daaraan geven, 2) mensen construeren deze betekenis in sociale interactie met
medemensen, 3) betekenissen worden gehanteerd en gewijzigd aan de hand van
een interactief proces, dat het individu gebruikt om met de sociale werkelijkheid
om te gaan. Betekenisverlening en interactie staan dus centraal. Betekenissen
zijn sociale constructen en daarmee veranderlijk (Blumer, 1969). 

In de Chicago School bestond een fascinatie voor subculturen in de stad, met
Robert Park als legendarische pionier. Dit heeft later in Nederland de antropolo-
gen Bovenkerk en Brunt geïnspireerd tot het bepleiten van stadsetnografie,4

waarbij ‘uitzonderlijke verschijnselen’ (1976:53) ‘van binnenuit’ bestudeerd
moesten worden. Het is ook wel het ‘rafelrandperspectief’ (Van Ginkel,
1997:148) genoemd. De onderwerpkeuze betrof niet alleen gemarginaliseerde
groepen, maar eveneens als moeilijk toegankelijk bekend staande ‘sociale
werelden’. Daar werd de politie onder geschaard. Het originele van de politiestu-
dies die sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een levensechte beschrijving
van de dagelijkse praktijk gaven (zie hoofdstuk drie), is dat toen voor het eerst
ook de politieorganisatie als zo’n subcultuur of zelfs een ‘stam’ (vgl. Punch,
1978) werd beschreven. 

De derde stroming binnen deze interpretatieve onderzoeksopvatting die mijn
onderzoek heeft geïnspireerd is de culturele criminologie. De Amerikaanse en
Britse grondleggers van deze nieuwe richting geven aan: ‘[C]ultural criminology
explores the many ways in which cultural forces interweave with the practice of
crime and crime control in contemporary society. It emphasizes the centrality
of meaning, representation, and power in the contested construction of crime’
(Ferrell et al., 2008:2). Cultureel criminologen betonen zich schatplichtig aan
het hiervoor beschreven symbolisch interactionisme, de Chicago School en de
stadsetnografie, maar ook aan mediastudies (Ferrell et al., 2008; Siegel et al.,
2008; Schuilenburg et al., 2011). Bij deze laatste gaat de aandacht uit naar de
relatie tussen criminaliteit en media-aandacht.5 Er is veel discussie: is er nu meer
verwantschap met de kritische criminologie (Van Swaaningen, 2008) of met de
culturele antropologie (Bovenkerk, 2008); hoe gebruiken cultureel criminologen
eigenlijk het cultuurbegrip (Oude Breuil, 2011); wat is er überhaupt criminolo-
gisch aan, en is het niet alleen maar oude wijn in nieuwe zakken? (zie Schuilen-
burg et al., 2011). Maar cultureel criminologen zijn het er wel over eens dat
‘kritische, interactionistische en etnografische perspectieven na (te) lang in de
marge van de criminologie te hebben verbleven weer meer ruimte [moeten]
krijgen’ (Schuilenburg et al., 2011:7). Ze zetten zich af tegen de conventionele,

3 In tegenstelling tot sociologische stromingen die het bestaan van één overkoepelende samenleving
en haar structuur als vertrekpunt nemen.

4 Ook wel ‘antropologie van de industriële samenleving’ genoemd (Bovenkerk & Brunt, 1976).
5 Dit komt terug in de titel van het internationale tijdschrift Crime, Media, Culture dat in 2005 door

Amerikaanse en Engelse protagonisten van de culturele criminologie is opgericht.
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kwantitatieve criminologie, waarin volgens hen het beheersingsperspectief
overheerst en het wetenschapsgebied is gereduceerd tot een toegepaste beleids-
discipline (waarin het slechts gaat om het effectiever kunnen voorkomen,
opsporen en bestraffen van criminaliteit en onveiligheid). De culturele crimino-
logie gaat niet om het bieden van kennis die primair beoogt te beheersen of in
te grijpen, maar is gericht op het bieden van kennis die primair begrijpelijk
maakt (Van Stokkom, 2008b). De toenemende globalisering in een laatmoderne
samenleving maakt dat criminologen moeten kijken over traditionele grenzen
van criminaliteit en cultuur heen (Ferrell et al., 2004). Criminaliteit én cultuur
worden dan beschouwd als sociale constructies (Bovenkerk, 2008). Criticus
O’Brien (2005) ziet echter tegenstrijdige cultuuropvattingen. Cultureel crimino-
logen zouden enerzijds de subculturen van de zelfkant van de samenleving
multidimensionaal beschrijven volgens een constructivistisch cultuurbegrip.
Anderzijds zou bij het beschrijven van de maatschappelijke reactie op deze
subculturen veeleer een eendimensionaal en essentialistisch cultuurbegrip wor-
den gehanteerd, alsof de leden van de mainstream cultuur (en ook instituties als
de politie daarbinnen?) klakkeloos een voorgeschreven ‘programma’ van
waarden en normen volgen (zie Oude Breuil, 2011). In mijn onderzoek zal juist
gekeken worden naar de dynamiek tussen gedraging en sociale reactie, vanuit
een constructivistisch cultuurbegrip. Als culturele criminologie het accent legt
op ‘groepen, fenomenen en percepties, maar ook op menselijke gevoelens,
angsten en fascinaties met misdaad’ (Siegel et al., 2008:1), dan zijn ook politie-
agenten en hun interactie met een multiculturele samenleving een onderwerp
van cultureel criminologisch onderzoek bij uitstek.

5.4  Onderzoeksmethoden en verantwoording

De interpretatieve onderzoeksopvatting – met de specifiek benoemde stromin-
gen – heeft methodologische consequenties. Onderzoekers in de interpretatieve
traditie hebben een voorkeur voor kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals
hiervoor al tussen de regels door naar voren kwam. Dit wordt echter vooreerst
bepaald door de probleemstelling. De onderzoeksmethoden en -technieken zijn
logisch afgeleide van de onderzoeksvraag, niet andersom (Staring & Van
Swaaningen, 2009).6 Voor wie wil weten hoe de politie te werk gaat in multicul-
turele achterstandswijken, en nieuwsgierig is naar hun interactie met ‘het
publiek’, maar ook naar de rituelen en percepties ‘achter de coulissen’ (vgl.
Goffman, 1959) is dat lastig te onderzoeken als hij niet daadwerkelijk daar is.
Het gaat in zekere zin toch om een ‘verborgen wereld’ die niet terugkomt in
criminaliteitscijfers of beleidsplannen. Om de betekenisgeving van politiemen-

6 Dat is bepaald niet vanzelfsprekend. Bovenkerk en Brunt stellen in 1982 vast dat in dissertaties, ook
wanneer de onderzoeksvraag eerder een kwalitatief design dicteert, vaak toch wordt gekozen voor
een kwantitatief design, omdat dat meer wetenschappelijk prestige zou hebben en ‘hardere’
gegevens zou opleveren.
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sen te begrijpen – vanuit een emic perspectief – en die te kunnen plaatsen in een
bredere context, is directe langdurige observatie en interactie van belang. 

De zogenoemde ‘participerende observatie’ is dan ook één van de belangrijk-
ste kwalitatieve onderzoeksmethoden. Termen als ‘veldonderzoek’ en ‘veld-
werk’ worden vaak als synoniem gebruikt. Op basis van tientallen definities in
de literatuur komt De Waele tot de volgende samenvattende definitie: ‘Participe-
rende observatie is een methode waarbij de onderzoeker met het doel weten-
schappelijk bruikbare gegevens te verzamelen m.b.t. een setting (of deelaspecten
ervan) gedurende een zekere periode, al dan niet met medeweten van de andere
participanten, deelneemt aan het dagelijkse leven in hun milieu, terwijl hij/zij
vanuit de reeds bestaande interactie tussen onderzoeker en onderzoeksobject,
binnen het kader van een flexibel onderzoeksplan, een systematische combinatie
van technieken zoals directe observatie, formeel en informeel interview, luiste-
ren, verzamelen van documenten en artefacten evenals systematische tellingen,
toepast’ (1992, in Zaitch et al., 2009:266). In feite is het dus een paraplubegrip
voor diverse methoden van informatievergaring. 

Mijn veldwerk in Amersfoort en Deventer is vooraf gegaan door een ronde
langs 21 wijken, waar ik 65 politiefunctionarissen uitgebreid heb geïnterviewd
(in de periode maart 2006 – januari 2007).7 Aan de hand van een topiclijst
kwamen allerlei onderwerpen aan bod, zoals kenmerken van de wijk, multicultu-
raliteit en conflicten in de wijk, diversiteit in de organisatie en ten slotte politie-
stijlen. Ook bezocht ik telkens met een agent de betreffende wijk, zodat ik een
beeld kreeg van de situatie en ter plekke extra informatie hoorde.8 Deze eerste
periode van dataverzameling en analyse was een exploratie van het onderwerp
en maakte een gedegen keuze voor twee wijken mogelijk waar ik intensief en
langdurig onderzoek zou verrichten. Ik heb hiermee gebruikgemaakt van
theoretical sampling (Boeije, 2005b). De analyse van de verzamelde gegevens
in de eerste 21 wijken leidde tot een indeling in inhoudelijke kenmerken en
theoretische overwegingen, waarop deze twee wijken zijn geselecteerd voor het
vervolgonderzoek. Dit betrof twee wijken in verschillende delen van Nederland
(midden en oost), met een vergelijkbaar inwonertal (ca. 5000). In beide politie-
korpsen is veel aandacht voor diversiteit, getuige onder meer speciale afdelingen
en talrijke beleidsstukken. Dit selectiecriterium is gehanteerd om de beleidsmati-
ge aandacht voor diversiteit te kunnen vergelijken met de ervaringen op de
werkvloer. Op het continuüm van politiestijlen zoals dat in het eerste onderzoek
naar voren kwam, neeg het politieoptreden in Amersfoort meer naar de repres-
sieve kant en dat in Deventer meer naar de preventieve kant. Deventer was in dat
onderzoek bovendien de enige stad waar een bewonerspanel functioneerde dat
daadwerkelijk een deel van de politie-inzet bepaalde.

7 Zie § 5.6.1 voor de selectie van deze wijken.
8 Op basis van dit vooronderzoek is Handhavers van de vrede of heroveraars? Politiestijlen en

conflictpotentieel in Nederlandse multiculturele achterstandswijken verschenen (Kleijer-Kool,
2008).
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Deze volgorde is ongebruikelijk. Meestal gaat men ervan uit dat je begint
met participerende observatie als soort voorwerk om daarna over te gaan op ‘de
echte wetenschap’: meer kwantitatieve verificatie (bv. middels enquêtes). Ik heb
het precies andersom gedaan.9 Het eerste onderzoek was gebaseerd op inter-
views met een groot aantal politiemensen. Deze verkenning leverde een schat
aan informatie op. Ik heb echter geleerd dat je alleen door daar te zijn pas echt
te weten komt wat er gebeurt in de politiepraktijk. ‘Because data on policing are
iffy at best and cops, like everyone, love to tell a tall tale, the best way to see
what happens on the street is to be there as it happens’ (Moskos, 2008:4). Je
krijgt inzicht in onderlinge verhoudingen tussen politiemensen en -afdelingen,
je hoort wat er besproken wordt aan de koffietafel. Ook leer je door langdurig
veldwerk hoe interne conflicten bepalend zijn voor het optreden ‘buiten’, ontdek
je dat het politiewerk lang niet altijd ‘spanning en sensatie’ is, maar ervaar je
wel alle emoties die horen bij de praktijk van alledag. Juist door het veldwerk
kon ik uitspraken in de interviews uit het eerste onderzoek beter plaatsen. Zo
klinisch als je het te horen krijgt in een twee uur durend interview, zo rauw en
ondoorzichtig is de praktijk op straat. De achtergronden van conflicten zijn soms
heel moeilijk te achterhalen. Ik kreeg door het veldwerk een veel beter beeld van
de context, van de veelzijdigheid en de aard van het werk, en van de organisatie-
structuren, die het politieoptreden in grote mate bepalen. 

Het veldwerk in Amersfoort (december 2008 – juni 2009) en in Deventer
(mei 2010 – december 2010) kende de ‘systematische combinatie van technie-
ken’ die in bovenstaande definitie van participerende observatie wordt genoemd.
In totaal heb ik vijftig diensten meegelopen, talrijke overleggen (intern en met
‘ketenpartners’ en bewoners), speciale projecten en ‘teamdagen’ bijgewoond,
allerhande (beleids)documentatie onder ogen gekregen, mediaberichten over de
wijken gevolgd, (diversiteits)trainingen meegemaakt en sleutelfiguren (binnen
en buiten de korpsen) geïnterviewd. De vijftig diensten verschilden van elkaar.
De meerderheid betrof surveillancediensten: achter in de politieauto bij twee
noodhulpmedewerkers.10 Een enkele keer ging ik mee met een hondengeleider
en zijn hond. Daarnaast ging ik veel met de wijkagenten op stap: soms in de
auto, maar meestal op de bike, het vervoermiddel waar ze vaak de wijk mee in
gaan. De noodhulp werkt in ploegendiensten de klok rond. Af en toe ging ik mee
tijdens een ‘vroege’ dienst (van ca. 7 – 15 uur). Dit kon enerzijds op waardering
rekenen, omdat ik kennelijk ook belangstelling had voor de minder spectaculaire
momenten van het politiewerk. Anderzijds werd me ook al snel te verstaan
gegeven dat ik in die uren niet de grootste kans had op bruikbare informatie voor

9 Alleen Terpstra (2008a) heeft iets soortgelijks gedaan in zijn onderzoek naar de uitvoering van
gebiedsgebonden politiewerk: eerst interviews met vijftien wijkagenten en daarna zes keer een
maand observaties – Terpstra noemt het geen participerende observatie – bij zes wijkagenten.

10 ‘De noodhulp’ (en varianten daarop, zoals noodhulpmedewerker, noodhulpagent, noodhulper)
verwijst in de politieorganisatie naar de politiemensen die 24/7 hulp bieden bij incidenten die met
spoed inzet van de politie vragen. Deze agenten (meestal met de rang van agent of hoofdagent)
bewegen zich vooral in een surveillanceauto en worden aangestuurd door de meldkamer. Samen
met de wijkagenten leveren de noodhulpeenheden de ‘basispolitiezorg’ op straat.
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mijn onderwerp. De rustige momenten gaven echter wel volop de gelegenheid
om informele gesprekjes te voeren met de politiemensen, in de auto en op het
bureau. Aangezien ik vooral op zoek was naar conflictsituaties heb ik me na een
verkennende fase toch bewust geconcentreerd op die diensten waarvan gezegd
werd dat er dan het meeste ‘gebeurde’: ‘late’ diensten (van ca. 15 – 23 uur) en
‘nachtdiensten’ (van ca. 23 – 7 uur) en dan vooral aan het einde van de week of
in het weekend. Soms betrof dat specifieke ‘horecadiensten’, waarbij ik meeliep
met ‘horecakoppels’ die zich ’s nachts (in de auto of op de bike) alleen op het
uitgaansgebied richtten.

Verschillende zaken vergroten de kwaliteit van dit onderzoek. Zoals hiervoor
is uitgelegd, maakte het eerste onderzoek een theoretisch gefundeerde steek-
proeftrekking mogelijk voor het vervolgonderzoek. Ook boden deze twee
onderzoeken samen een vorm van data- en methodologische triangulatie (zie
Denzin, 1970). Door de combinatie van semigestructureerde interviews (in de
eerste 21 wijken) en participerende observatie in Amersfoort en Deventer was
het mogelijk vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te bestuderen en
resultaten te vergelijken. In de beide periodes van participerende observatie is
bovendien een combinatie van methoden en technieken gebruikt: wederom data-
en methodologische triangulatie. Overigens geldt hierbij dat triangulatie niet in
enge zin wordt geïnterpreteerd als ware er één waarheid die we kunnen kennen
door deze vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het is veel zinvoller
die verschillende perspectieven in kaart te brengen en proberen te begrijpen
waar die vandaan komen (vgl. Maesschalck, 2009). Met deze toepassing van
triangulatie kan ik geloofwaardiger uitspraken doen over de sociale werkelijk-
heid. Zo maakten de verschillende onderzoeksmethoden bijvoorbeeld mogelijk
om datgene wat politiemensen (elkaar of mij als onderzoeker) vertellen te
vergelijken met wat zij in de praktijk op straat doen. Waddington (1999) heeft
beschreven dat deze relatie verre van eenduidig is. 

Deze triangulatie bevordert de betrouwbaarheid en interne validiteit van het
onderzoek. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de navolgbaarheid en contro-
leerbaarheid van werkwijzen en de nauwkeurigheid waarmee methodische
keuzen zijn gemaakt. Interne validiteit ziet op de vraag of het doel van het
onderzoek en de daarbij behorende methodologische principes in belangrijke
mate zijn gerealiseerd. Beide worden vooral gewaarborgd door systematische
werkwijzen en een expliciete verslaglegging (onder meer in de vorm van de
methodische verantwoording in dit hoofdstuk), door bovenbeschreven triangula-
tie en door systematische ontwikkeling van theoretische begrippen en modellen
(’t Hart et al., 1998). Dit laatste is via een zogenoemd cyclisch proces van
dataverzameling en -analyse tot stand gekomen (Boeije, 2005b). Dataverzame-
ling en -analyse waren in dit onderzoek met elkaar verweven. De eerste periode
van dataverzameling in het vooronderzoek in 21 wijken werd gevolgd door een
fase van reflectie en analyse, waarna de resultaten mede richting hebben
gegeven aan de nieuwe periode van dataverzameling. Dit samenspel heeft zich
herhaald gedurende het hele onderzoek, maar er is wel een geleidelijke overgang
geweest van meer dataverzameling naar voornamelijk data-analyse. In het



Onderzoek bij de politie in multiculturele wijken 93

analyseproces zijn de verzamelde gegevens gecategoriseerd en gecodeerd. De
onderzoeksgegevens zijn steeds met elkaar vergeleken, waardoor patronen
ontdekt konden worden in het voorkomen van categorieën en in de relaties
tussen de categorieën. Vervolgens zijn deze resultaten vergeleken met theoreti-
sche inzichten om tot een antwoord op de vraagstelling te komen.

De directe participatie en observatie en de inherente flexibiliteit van veldon-
derzoek boden de gelegenheid om te kunnen waarnemen wat ik op dat moment
relevant achtte. Deze kleine afstand tussen verzamelde gegevens en de werke-
lijkheid waarvan zij een afspiegeling vormen draagt bij aan de interne validiteit
van het onderzoek. Ik had uitgebreid de kans om de kwaliteit en juistheid van
mijn data te controleren. Dit heeft alles te maken met het langdurige contact met
het veld, waar ik later op terugkom. 

Externe validiteit gaat over de vraag of en in welke mate de conclusies van
het veldonderzoek te abstraheren of te generaliseren zijn en wat de reikwijdte
en toepasbaarheid van die uitspraken zijn (’t Hart et al., 1998). Bij kwalitatief
onderzoek kun je niet generaliseren zoals bij klassiek kwantitatief onderzoek
(waarbij het gaat om extrapolatie van steekproef naar totale populatie). In plaats
van statistische generalisatie is in mijn onderzoek wel inhoudelijke generalisatie
mogelijk. Ondanks dat dit onderzoek is uitgevoerd in twee stadswijken en twee
politiekorpsen (zie § 5.6) levert het ook belangrijke informatie op voor andere
vergelijkbare wijken en stedelijke politieteams. Dit heeft niet alleen betrekking
op de vergelijkbaarheid met andere settings, maar ook op de toepasbaarheid en
bruikbaarheid van de analyse voor soortgelijke situaties (Boeije, 2005b). De
modellen die zijn uiteengezet in de vorige hoofdstukken en hun toepassing op
het empirische materiaal in de volgende hoofdstukken overstijgen de unieke
onderzoekssituatie en geven de resultaten van de analyse een bredere reikwijdte.
Juist door een grondige beschrijving (thick description, vgl. Geertz, 1973) van
deze twee settings, vanuit een holistische visie op de werkelijkheid, is het voor
de lezer mogelijk te beoordelen of mijn bevindingen ook van toepassing zijn op
andere settings. Deze vorm van generalisering wordt ook wel transferibility of
case-to-case overdracht genoemd (Maesschalck, 2009).

5.5  Reflectie

In de vorige paragraaf heb ik vrij feitelijk opgeschreven wat ik heb gedaan.
Maar daar schuilt een wereld van obstakels, lastig ‘rollenspel’ en morele dilem-
ma’s achter. In participerende observatie is de onderzoeker zelf het onderzoeks-
instrument. Om de kwaliteit hiervan te kunnen bepalen, is een reflectie op de
activiteiten en de rol van de onderzoeker belangrijk. De interpretatieve onder-
zoeksopvatting impliceert dat niet alleen de onderzochten hun sociale werkelijk-
heid construeren, maar dat ook de interpretatie hiervan door de onderzoeker
geconstrueerd is. De onderzoeker maakt immers deel uit van die sociale werke-
lijkheid en kan daar niet ‘buiten’ of ‘boven’ gaan staan.11 Het onderzoek is zelf

11 Dit wordt ook wel de problematisering van de ‘etnografische autoriteit’ genoemd (Geertz, 1988).
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een vorm van symbolische interactie tussen onderzoeker en onderzochten
(Zijderveld, 1973). In dit wederzijdse beïnvloedingsproces ontstaat de betekenis-
verlening aan de sociale werkelijkheid (Maso & Smaling, 1998). Politiemensen
zijn hier dan ook niet alleen object van onderzoek, maar tevens ervaringsdeskun-
digen en subjecten van kennis (Çankaya, 2011). Ik ben me ervan bewust dat
mijn persoonlijke achtergronden, mijn vooronderstellingen, mijn methodologi-
sche keuzes en relaties tijdens het onderzoek van invloed zijn geweest op het
veld. Deze reflexieve houding betekent echter niet dat de geconstrueerde
resultaten geen sociale verschijnselen kunnen representeren. ‘By including our
own role within the research focus, and perhaps even systematically exploiting
our participation in the settings under study as researchers, we can produce
accounts of the social world and justify them without placing reliance on futile
appeals to empiricism, of either positivist or naturalist varieties’ (Hammersley
& Atkinson, 1995:21-22). Ik zal in het navolgende reflecteren op mijn activitei-
ten en rol in dit onderzoek.

5.5.1  Toegang

Om participerende observatie te verrichten in een politieteam is toegang
cruciaal. Dit speelt zowel bij het ‘binnentreden’ van het veld als later tijdens het
onderzoek. Het gaat immers niet alleen om fysieke toegang, maar zeker ook om
social access. In een hiërarchische organisatie als de politie kan negotiating
access een intensieve klus zijn. Problemen met toegang en hoe dat aan te
pakken, zeggen iets over de sociale organisatie van de setting en geven daarmee
kennis over het veld (Hammersley & Atkinson, 2007). In mijn onderzoek moest
ik door verschillende hiërarchische niveaus aanvaard worden om mijn veldwerk
uit te voeren. De eerste gatekeepers zijn de belangrijke en machtige spelers in
de politieorganisatie. Al snel kom ik erachter dat het van groot belang is om het
‘juiste’ niveau aan te boren. Maandenlange onderhandelingen met de korpslei-
ding van Utrecht (waar Amersfoort onder valt) leveren goedkeuring op voor
mijn onderzoek, maar daarmee ben ik nog niet vanzelfsprekend ‘binnen’. Chefs
daaronder voelen zich gepasseerd en binnen de kortste keren krijg ik te maken
met jargon als ‘toezeggingen’ en ‘afregelen’. Opvallend is dat leidinggevenden
in Amersfoort vooral obstakels zien voor ‘de werkvloer’. Ze zijn bang dat mijn
onderzoek een te hoge belasting oplevert, een belemmering vormt voor het
politiewerk en dat er geen ‘klik’ zal zijn met de individuele politiemensen. Ik
probeer de chefs hierin tegemoet te komen door flexibiliteit te garanderen, te
beloven ‘niet in de weg te lopen’ en een evaluatiemoment na een aantal weken
af te spreken. Daarop mag ik beginnen. 

In de volgende stad – Deventer, in een ander korps – verloopt het toegang
krijgen weer heel anders. Dat gaat onverwacht en bijna verdacht gemakkelijk.
Ik krijg in een gesprek van een kwartiertje toestemming van de verantwoordelij-
ke teamchef en kan direct een afspraak met de wijkagent maken. Om vervolgens
na een paar weken enthousiast meedraaien te worden teruggefloten door het
‘BIV’: het bureau inlichtingen en veiligheid. Een voorstelmailtje van mij aan het
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team in de binnenstad van Deventer komt blijkbaar ook terecht in andere
hiërarchische regionen, en dit is aanleiding tot een uitgebreid antecedenten-
onderzoek. Twee maanden later – na een omvangrijke screening van mij en mijn
gehele (schoon)familie en een lang gesprek bij mij thuis12 – mag ik weer terug-
komen. Hier lijkt veel meer het veiligheidsrisico een belemmering voor mijn
aanwezigheid binnen de organisatie. Deze verschillende procedures bevestigen
een uitgangspunt dat bij aanvang van het onderzoek bestond: ‘de’ Nederlandse
politie bestaat niet. Er zijn (op dat moment) 25 verschillende korpsen en dat zijn
tot op zekere hoogte koninkrijkjes op zichzelf. Het wantrouwen en een defensie-
ve opstelling lijken voort te vloeien uit de angst dat ik als buitenstaander de
normale gang van zaken zou kunnen verstoren (vgl. Zaitch et al., 2009). Daarbij
komt dat gatekeepers (en onderzochten in het algemeen) graag in een positief
daglicht gesteld willen worden en opkomen voor hun belangen, bijvoorbeeld
door toezicht en controle te houden op het veldwerk (Hammersley & Atkinson,
2007). In Amersfoort worden beleidsmedewerkers ingezet als tussenpersoon om
mij te helpen, maar ook om erop toe te zien wat ik precies doe.

Toegang tot de ‘werkvloer’ verloopt eveneens verschillend in de twee steden.
In Amersfoort fungeert de ‘laag’ van teamchefs, groepschefs en beleidsmede-
werkers als gatekeeper. Bij hen dien ik verzoeken in tot het meedraaien van
diensten, wat allerlei bureaucratische rompslomp met zich meebrengt. Als ik
eenmaal persoonlijke contacten heb met wijkagenten en -surveillanten, is het
met hen wel mogelijk rechtstreekse afspraken te maken. In Deventer verloopt
dit proces direct via de zogenoemde sneeuwbalmethode. Ik begin bij de wijk-
agent die mij vervolgens introduceert bij collega’s en afspraken regelt voor
surveillancediensten. Door de kleinschaligheid van het team in Deventer (zie
§ 5.6) ontmoet ik aan de koffietafel allerlei politiemensen die mij bijvoorbeeld
uitnodigen voor nachtdiensten of ‘horecadiensten’. 

5.5.2  Rollen, invloed en dilemma’s

Toch is daarmee toegang niet verzekerd. Er is immers een verschil tussen ergens
‘zijn’ en toegang hebben tot de sociale relaties waar relevante informatie
verkregen wordt. Dit heeft alles te maken met de rollen en persoonlijke kenmer-
ken van de onderzoeker. 

In veel methodologische literatuur over participerende observatie wordt
gesproken over verschillende rollen in het veld (Goffman, 1959; Wax, 1971;
Hammersley & Atkinson, 1995). Ik begon bij de politie als ‘noviet’ of ‘onweten-
de nieuweling’. Net als ieder ander in een nieuwe setting kreeg ik inzicht in de
sociale werkelijkheid door te kijken naar wat politiemensen deden, door te
luisteren, vragen te stellen, zelf dingen te proberen en blunders te maken. Ik
maakte gebruik van mijn acceptable incompetent-positie (Harmmersley &

12 Tijdens dit gesprek krijg ik de – in mijn oren – vreemdste vragen en voel me plotseling zelf bijna
‘crimineel’. Ik ben een heus dossier van enkele tientallen pagina’s. Degene die bij mij thuis komt
benadrukt het motto van de korpsleiding: ‘Liegen en lekken is bij ons direct vertrekken’.
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Atkinson, 1995:99), waardoor politiemensen hun ervaring en deskundigheid
konden delen. 

Dit is ook de periode waarin ik een cultuurshock ervoer. Voor antropologen
die naar verre oorden trekken is dit een bekend verschijnsel, maar ook als je in
je eigen samenleving de wonderlijke wereld van de politie binnentreedt, maak
je iets soortgelijks mee. Allereerst wordt er een vreemde taal gesproken. In mijn
eerste veldwerknotities vind ik terug: ‘De beruchte afkortingen van de politie
vliegen je ook hier om de oren: “WOF-je”, “APU”, “opgeschaald naar GRIP 1”.
Ik kan er werkelijk niets van maken. Zal dit me na een aantal maanden allemaal
bekend voorkomen?’ Ook het portofoonverkeer is voor een buitenstaander
buitengewoon onbegrijpelijk. Als de agenten een verdachte aanhouden en
meenemen naar het bureau, geven ze bijvoorbeeld aan: ‘Utrecht? Hier de 4010.
We gaan eenmaal mét naar de 41’. En dan gaat het dus niet om een bestelde bak
patat. Enerzijds is dit taalgebruik wellicht noodzakelijk, bijvoorbeeld in crisis-
situaties waarin snelle communicatie vereist is, of in de tijd dat systemen van de
politie nog afgetapt konden worden. Anderzijds lijkt het een symbolische functie
te hebben: een markering van de wereld van de insiders en de outsiders – de
‘collega’s’ en de buitenwacht, de ‘burgers’.

In deze eerste fase wilde ik aan de ene kant niets missen, want later viel het
me misschien niet meer op. Maar politiemensen waren in het begin ook wat
achterdochtig en wilden graag weten waar ik mee bezig was. Agenten waren
heel verbaasd als ik opschreef dat ze koffiebekers serveerden in hun handboeien.
Wat was daar nu bijzonder aan? Ik voelde me ongemakkelijk over notities
maken. Ik had een heel klein opschrijfboekje, dat ook in mijn broekzak paste.
Maar wanneer schrijf je? Niet middenin een confrontatie, of pontificaal aan de
koffietafel. Zoals veel antropologen zocht ik hiervoor regelmatig de toiletten op.
Maar zelfs dat voelde wat ongemakkelijk, want denken ze nu niet: die zit ook
vaak op de wc? En mis ik nu niet iets? Eén keer werd ik letterlijk van het toilet
gehaald, omdat er een ‘prio1-melding’ was. Achter in de politieauto was het
mogelijk meer onopgemerkt in steekwoorden iets op te schrijven. Daarnaast
gebruikte ik overigens een voicerecorder, in de auto op weg naar huis, om
observaties in te spreken. Snel nadat ik thuis was, werkte ik de notities uit. Dit
was een hele klus, maar ik ervoer het ook als een soort ‘herbeleven’ en een
eerste analyse.

Ik had moeite met de terugkerende vraag: wat doe je nu precies? Waar gaat
je onderzoek over? Ik twijfelde of ik de precieze vraagstelling (voor zover die
mijzelf al helder was) moest uiteenzetten. Het gevaar bestond immers dat
gedetailleerde informatie het gedrag van de betreffende politiemensen en
daarmee mijn onderzoeksresultaten zou beïnvloeden. Meestal probeerde ik in
algemene bewoordingen (‘het politiewerk in de multiculturele samenleving’) het
doel van het onderzoek uit te leggen, waarbij ik benadrukte dat ik benieuwd was
naar hun ervaringen en dagelijkse werkzaamheden. Vaak wilden ze dan graag
hun verhaal kwijt. Ze zagen het als hun kans om ‘burgers’ te laten zien dat de
politie meer doet dan bonnen schrijven. ‘Jij bent anders dan de gewone burger,
jij toont echt interesse. [...] Dat jij inziet dat het politiewerk niet te leren is door
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drie keer achterin te zitten’. Ik oogstte sympathie door bij nacht en ontij en de
gehele dienst erbij te zijn. Ik voldeed aan de collegiale norm van ‘de dienst tot
het einde samen afmaken’. Ze waardeerden het bovendien dat ik langdurig in
hun wereld verkeerde, waardoor het vertrouwen groeide. ‘Je bent inmiddels een
bekend gezicht, dus ik merk dat ik vrijer ben dan in het begin, dat ik makkelijker
klets’. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor participerende observatie:
naarmate je langer veldonderzoek verricht, krijg je nauwkeuriger data over de
setting. Sociaal wenselijke uitingen (in woord en daad) worden beperkt. ‘If a
sociologist rides with the police for a day or two he may be given what they call
the “whitewash tour”. As he becomes part of the scene, however, he comes to
be seen less as an agent of control than as an accomplice’ (Skolnick, 1965:36-
37).

Toch ben ik me ervan bewust dat reactiviteit wel een rol heeft gespeeld in
mijn onderzoek. Politiemensen leken hun werk soms aan te passen aan mijn
aanwezigheid. Zo reden ze met plezier voor mij een extra rondje door de wijk
waar ik in geïnteresseerd was. Soms grapten ze tegen elkaar dat ze alleen maar
bonnen schreven omdat ik erbij was. Als er schunnige grappen aan de koffietafel
werden gemaakt, mopperde iemand: ‘rustig aan, er zitten gasten aan tafel’,
waarop de ander zei: ‘ze wil toch de politiecultuur leren kennen?’ Er werd
verschillend gereageerd op mijn onderzoek. Aan de ene kant riepen agenten
elkaar toe: ‘pas op, alles wat je zegt, komt in een boek!’ Anderen zeiden juist:
‘ik ben blij dat ik eindelijk mijn verhaal eens kwijt kan’. 

Daar komt bij dat mijn persoonlijke kenmerken invloed hadden op het veld.
Goffman (1959) spreekt in dit verband over identity work, om aan te geven dat
ook onderzochten de onderzoeker in een bepaald hokje plaatsen. Het feit dat ik
als vrouw in een toch nog altijd overwegend mannenwereld onderzoek deed,
maakte dat ik extra opviel.13 Soms was het een voordeel, dan wilden ze bijvoor-
beeld graag ‘die knappe vrouw’ mee achter in de politieauto. Maar evenzo vaak
was het een nadeel, omdat politiemensen vonden dat ze extra op mij moesten
letten tijdens ‘spannende’ diensten. ‘Burgers’ en politiemensen keken vaak
vreemd op als daar een politieauto langs kwam met een nogal uitzonderlijke
‘verdachte’ achterin. Een blanke blonde vrouw is wat je noemt ‘atypisch’, in
tegenstelling tot cultureel antropoloog Sinan Çankaya, die als Turkse Nederlan-
der met een getrimde baard tijdens zijn veldwerk bij de politie Amsterdam
regelmatig voor verdachte werd aangezien (Çankaya, 2011). Uitvoerende
politiemensen hebben vaak een ambivalente houding tegenover hoogopgeleiden.
Tijdens een gesprek aan het bureau wonden straatagenten zich op over wat zij
noemden de ‘cadeau-inspecteur’. Niet vanwege hun jarenlange ervaring, maar
op grond van een bepaalde functie zouden deze politiemensen een bepaald

13 Hoewel het niet te vergelijken is met de situatie waarin Sari van der Poel begin jaren tachtig
veldonderzoek deed bij de Amsterdamse politie naar de moeizame integratie van vrouwelijke
agenten, onder de veelzeggende titel Bij gebrek aan beter (1983). Zij ondervond dat de gedrags-
regels die voor politievrouwen golden ook op haar als onderzoeker van toepassing waren. Zij
concludeerde overigens dat wat in de politieorganisatie als ‘typisch’ vrouwelijk gedrag werd
bestempeld, in feite een product van ‘typische’ beleidsmaatregelen was.
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salaris en daarmee een bepaalde rang krijgen. Mij werd te verstaan gegeven:
‘Als jij nu bij de politie zou komen, zou je minstens inspecteur worden omdat
je universitair geschoold bent’. Ik begreep dat dat op weinig begrip zou kunnen
rekenen.

 Binnen de organisatie werd ik meestal geïntroduceerd als onderzoeker,
buiten de organisatie vrijwel altijd als ‘collega’ of ‘assistent’. Eén keer legde een
agent het aan zijn collega zo uit: ‘Zij is criminoloog: soort gemeenschappelijke
veiligheidszorg in het kwadraat’. In de wijk werd me weleens gevraagd of ik
soms van de televisie was. Bewoners kenden immers het imago van hun buurt
en de media-aandacht die dit nogal eens genereert. Of: ‘jij bent zeker underco-
ver?’ Ik werd ‘buiten’ echter nooit geweigerd, voor zover om toestemming voor
mijn aanwezigheid werd gevraagd. Maar ‘binnen’ werd ik één keer letterlijk
buiten de (geluiddichte) deur gezet. De wijkagent had informatie voor de
regionale criminele inlichtingeneenheid en ik ging mee. Op deze flink beveilig-
de afdeling vol witte mannen zag ik voor het eerst het stereotiepe beeld van de
stugge ontoegankelijke politieorganisatie. Nadat argwanend werd gevraagd wie
ik was en wat ik deed – de wijkagent probeerde nog: ‘ze is helemaal ge-
screend’ – kreeg ik fijntjes te horen: ‘In verband met de zaken die we nu moeten
bespreken, lijkt het mij verstandiger dat zonder jou te doen’. Balend stond ik op
de gang en moest denken aan Hoogenbooms analyse14 over vertrouwen en liegen
in een ‘geheime gemeenschap’ als de criminele inlichtingendiensten (2009c),
waarin dit overdreven gekoketteer met geheimzinnigheid inlichtingenmensen
status en prestige oplevert. 

Ik dacht na over impression management (vgl. Goffman, 1959): wat trek ik
aan, zodat ik niet teveel opval? Meestal koos ik voor casual, maar toen de
mussen in de zomer bijna van het dak vielen, durfde ik geen korte broek aan te
trekken, omdat ik niet uit de toon wilde vallen. Vervolgens bleek dat een derge-
lijk exemplaar gewoon tot het moderne ‘bikersuniform’ behoort en verklaarde
de wijkagent me voor gek. Ik kreeg ook de lachers op mijn hand toen ik tijdens
de nieuwjaarsnacht met vijftien graden vorst me had gehuld in elektrisch
verwarmde sokken (én thermokleding, twee truien en een jas). En dan de vraag:
hoe gedraag ik me op straat? Deze kwesties hebben alles te maken met mijn
rolinvulling. 

Zaitch en collega’s (2009) onderscheiden vier rollen in het veld, variërend
van volledig participant tot volledig observant. Mijn rol was een combinatie van
de twee middenposities: ‘participant als observator’ en ‘observator als partici-
pant’. Alleen al het feit dat ik geen uniform droeg, maakte duidelijk dat ik geen
volledige participant was en dat ook betrokkenen in het onderzoek niet zomaar
‘vergaten’ waarom ik daar was. Mijn ‘burgerkloffie’ had soms voordelen: zo
kon ik vrij onopgemerkt in een grootschalige vechtpartij overal tussendoor
manoeuvreren en verschillende interacties observeren. Wel moest ik in die
hectiek oppassen dat ik niet zelf slachtoffer werd van de ingezette politiehond.

14 Hoogenboom baseert zich op de klassieker van George Simmel (1908), Das Geheimnis und die
geheime Gesellschaft. Berlijn: Duncker & Humblot Verlag.
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Vaak riep het ook verwarring op bij ‘burgers’ en politiemensen. Zo maakte ik
een conflict mee tijdens nieuwjaarsnacht waarbij versterking van het ‘vredesbus-
je’ werd ingeroepen. Dit resulteerde in de volgende veldnotitie: ‘Binnen enkele
minuten arriveert het busje met daarin de vrouwelijke plaatsvervangend dis-
trictschef en drie mannelijke collega’s. De laatsten staan in gele vestjes met hun
rug naar de collega’s toe – om hen als het ware te beschermen – en houden de
omgeving nauwlettend in de gaten. Ook mij, want ik krijg de vraag: “Bij wie
hoor jij?” “Die hoort bij ons”, antwoordt een andere politieman die al eerder van
mij wilde weten wat hier aan de hand is. Zo goed en zo kwaad als het gaat, en
min of meer opgelegd, nam ik daarbij de rol van voorlichter op me. Nu voel ik
me enerzijds gloeien van trots: ik hoor erbij, maar anderzijds: is dat wel zo en
wil ik dat?’ 

Ik kon niet simpelweg een fly on the wall zijn, zoals antropologen lang
gedacht hebben. Ik was erbij; op het bureau, op straat, bij mensen thuis en met
een verdachte in de politieauto. Ik participeerde in zoverre dat ik een ‘PD’ (=
plaats delict) hielp afzetten en ‘bewaken’, andere politiemensen inlichtte over
situaties als ze daarom vroegen, hielp SelectaDNA-pakketjes in de wijk uit te
delen, langs de methadonpost ging voor een verslaafde verdachte in de politie-
cel, koffie haalde, mee at (de eerste keer dat er een prio1-melding kwam terwijl
mijn pizza net warm uit de oven was, voelde ik me echt geïntegreerd), deelnam
aan discussies, tijdens IBT-teamdagen als ‘verdachte’ werd ‘gepepperd’ en in
de boeien werd geslagen, en op straat werd ingezet als ‘undercover agent’ om
iemand te volgen. Dit bleef tijdens de veldwerkperiodes echter een voortdurende
afweging. Hoe vond ik de balans tussen participeren en observeren, bijvoorbeeld
als ik strafbare feiten zag op straat of (in mijn ogen) onacceptabel gedrag van
politiemensen? 

Deze morele dilemma’s zijn onderdeel van een verwante rolinvulling:
tegelijk insider worden én outsider blijven. Betrokkenheid is noodzakelijk om
het perspectief van de politiemensen te begrijpen, maar tegelijkertijd moest ik
als onderzoeker een zekere sociale en intellectuele afstand houden om kritisch
en analytisch naar de data te kunnen kijken. Er werd wel gezegd: ‘die hoort bij
ons’, maar dat was natuurlijk niet zo. Ik streefde naar wat antropologen rapport
(een goede werkrelatie tussen onderzoeker en onderzochten, gebaseerd op
persoonlijk contact) noemen, maar wilde over-rapport (een te nauwe betrokken-
heid op het veld) vermijden. Het gevaar van het nog verder strekkende going
native (volledige assimilatie aan de setting) was niet groot, omdat ik geen
politieopleiding heb gevolgd, geen uniform met bijbehorende attributen droeg
en (gelukkig) niet met mijn neus vooraan hoefde te staan in escalerende conflict-
situaties. Deze marginale positie van ‘vertrouwde buitenstaander’ (Zaitch et al.,
2009:295) leverde wel vaak ambigue en onzekere gevoelens op. Hammersley
en Atkinson spreken van managing marginality (1995:109). Ondanks alle
openheid voelde ik me toch regelmatig ongemakkelijk. Ik werd op de proef
gesteld en had vaak het idee dat ik een soort toneelstuk moest opvoeren. 
‘Perhaps good fieldwork is more like play or playacting than most of us are
willing to admit. Respondents rarely resent a fieldworker “acting like them” or
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“learning their ways” so long as the fieldworker makes it clear that he knows
that he is only playing a part and that his newly acquired skills do not entitle him
to any privileges which they are not willing to offer him. What people do resent
– sometimes very deeply – is the amateurish notion that the acquisition of a few
tricks or a sentimental statement about universal brotherhood will, almost
automatically, turn a clumsy and ignorant outsider into an experienced, harden-
ed, expert, or sacred person like themselves’ (Wax, 1971:49).

Participerende observatie is emotioneel intensief. In mijn onderzoek werd dit
versterkt door de onregelmatige werktijden en het potentiële gevaar van de
rauwe politiepraktijk op straat. Vooral tijdens stille momenten was het een hele
opgave om complete nachtdiensten (en aansluitend de rit naar huis) wakker te
blijven. Ik begon steeds meer de enorme inname van koffie door politiemensen
te begrijpen. Na mijn eerste nachtdienst schrijf ik: ‘Ik denk dat het wel gewaar-
deerd wordt dat ik tot het einde ben gebleven, maar wat ben ik kapot! Enorm
respect heb ik na deze nacht voor politieagenten, en dat voor zo’n salaris! Vind
nu dat ze zwaar onderbetaald worden, vooral op straat. Hoe houden ze dit vol,
die onregelmatige diensten? En dan ook nog alert zijn, altijd kunnen schakelen!’
Het voelt soms surreëel om midden in de nacht aan het werk te zijn. Zo scheuren
we een keer met 150 kilometer per uur naar een auto-ongeluk: ‘Daar loop ik
dan: midden in de nacht, met een geel vestje, tussen de brokstukken over de
snelweg!’ Evenals voor politiemensen is werken bij nacht en ontij een aanslag
op je privéleven. Bijkomen van een nachtdienst is lastig als je ook moeder bent
van twee jonge kinderen. Mijn bewondering voor politiemensen die soms
jarenlang in deze omstandigheden verkeren, groeide. Overigens leverde het mij
ook krediet op. Politiemensen vonden het knap dat ik dit onderzoek wist te
combineren met een gezin. En vaak bespraken we in de auto gedeelde proble-
men zoals spugende kinderen en een slechte nachtrust.

Al tijdens mijn eerste dienst kreeg ik tips om gevaarlijke situaties te voorko-
men: leg altijd iets (de mat of een pen) tussen de deur van een portiekflat als je
daarbinnen ergens moet zijn. ‘Doe je dat niet, dan kunnen collega’s je niet
komen helpen als iemand boven helemaal doordraait’, aldus een wijkagent. En
bij een rijtjeswoning moet je na het aanbellen nooit voor de deur blijven staan,
maar opzij stappen, zodat jij er niet voor staat als iemand binnen het in zijn
hoofd haalt om door de deur naar buiten te schieten. Ik heb het gedurende de
hele veldwerkperiode zekerheidshalve maar ter harte genomen. Bij een melding
van een vuurwapengevaarlijke verdachte kreeg ik instructies over hoe de
noodknop van de portofoon werkte. Of ik moest in de auto blijven zitten als we
naar een ‘risicoadres’ gingen, waar de zoon des huizes alles kort en klein had
geslagen en nu met een mes de straat op was gerend. Vanuit de auto – met het
raam open, maar de deur op kinderslot – zag en hoorde ik de achtervolging:
‘Staan blijven, politie!’ De adrenaline joeg door mijn lijf als we ‘met toeters en
bellen’ dwars door de stad scheurden. Meermalen heb ik onderweg een noodstop
meegemaakt en één keer een botsing. Over mijn eerste ‘pitrit’ schrijf ik: ‘We
krijgen een prio1-melding. Ik krijg vaag iets mee van een vechtpartij en een
gewonde, maar dat portoverkeer is mij absoluut nog niet duidelijk. S. en G.
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maken er genoeg uit op: zij gaan met toeters en bellen richting de andere kant
van Amersfoort. G. rijdt flink door. Onderweg moeten we een noodstop maken,
omdat iemand groen licht heeft en ons over het hoofd dreigt te zien. Ik vlieg in
mijn gordel. De adrenaline giert door mijn lijf. Voor mijn gevoel scheuren we
echt als een dolle dwars door Amersfoort, maar de agenten zijn het gewend. Ik
begrijp nu wel dat je nog een aanvullende rijopleiding krijgt voor dit werk’.
Agressieve en gewapende verdachten maakten veel indruk, maar vooral het
onvoorspelbare karakter van het politiewerk (en dus ook van het veldonderzoek)
had invloed op mij als onderzoeker. Zo ging ik mee naar een bovenwoning waar
volgens de noodhulpagent ‘gewoon bemiddeld’ moest worden bij ‘probleemgeval-
len’. ‘Met de mat tussen de deur gaan we met een steil trapje naar boven. Op een
krap overloopje zijn twee deuren, agent N. belt aan. Vrijwel direct vliegt de deur
open en er staat een verwilderde man: ‘Had je niet verwacht, zo snel hè?’ Ik
schrik me rot en ook N. zie je bijna ongemerkt zijn wapen vastgrijpen. [...] Ik sta
halverwege de trap. Agent P. vraagt of ik verder terug wil (hij vertelt later: voor
hun vluchtroute). Ik vind het zelf ook wel een veilig idee. [...] Even later krijgt
de man ineens mij in het vizier: “Wie is zij? Ik wil met jou praten, niet met
haar!” Agent N. krijgt er genoeg van: “Je kunt nu met mij praten en anders gaan
we”. Ik loop toch maar voorzichtig naar beneden, waar ik onderaan de trap
rustig kan luisteren. Ik vind het nog steeds spannend en ben blij dat de mat
tussen de deur zit’. De dienst erna hoorde ik dat deze man de volgende morgen
dood onderaan diezelfde trap was gevonden. De noodhulpagent wilde weten wat
ik ervan vond en of ik hulp nodig had, ‘want dat hebben we hier bij de politie’.
Ik bedankte hem en zei dat me dat niet nodig leek. Het was echter niet altijd
spanning en sensatie. Regelmatig kreeg ik de ‘schuld’ dat het zo rustig was.
‘Elke keer als jij meegaat, gebeurt er niets. Je had hier gisteren moeten zijn!
Toen regende het “prio-ééntjes”!’ Dit zaaide wel eens twijfel: miste ik allemaal
relevante informatie? Maar het vormde ook een interessante bevinding. Wilde
de politie mij graag laten zien hoe sensationeel hun werk is? In hoofdstuk zeven
ga ik hier nader op in.

Intensief onderzoek zoals participerende observatie kan een soort vermoeid-
heid opleveren. Door de langdurige en veelvuldige confrontatie met de setting,
krijgt de onderzoeker het gevoel dat het ‘genoeg’ is geweest (Zaitch et al.,
2009). Hoewel ik dat gevoel tegen het einde van het veldwerk ook had, ben ik
gestopt op het moment dat verzadiging of saturatie optrad. Het moment dat ik
tijdens de diensten die ik meeliep geen nieuwe informatie meer kreeg over voor
mij relevante onderwerpen, begon ik me terug te trekken uit het veld (Boeije,
2005b). Het was dus niet op voorhand precies te zeggen wanneer ik dit verzadi-
gingspunt zou bereiken. Hoewel politiechefs (in Amersfoort) dachten dat ik het
politiewerk na vier weken wel gezien zou hebben, heeft het veldwerk toch twee
keer ruim een half jaar geduurd. Na het verlaten van de setting heb ik nog af en
toe contact gehad met verschillende betrokkenen. Het was vreemd om ineens
niet meer in die wonderlijke wereld te kunnen rondkijken. ‘To a certain extent
[fieldwork] is a “holiday” from academic rituals [...] Working with the police
takes you out of the university and into the entrails of society, where you
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witness incidents from sudden birth to sudden death. And all you have to do is
watch and listen’ (Punch, 1978:325).

5.6  Het veld

Waar heeft het onderzoek nu plaatsgevonden? Deventer en Amersfoort zijn
vergelijkbare steden. Ze hebben beide een rijke geschiedenis, een monumentale
binnenstad en grote oude kerken. Geen steden waar je direct ‘probleemwijken’
verwacht. Toch zijn ze er wel, getuige het overheidsbeleid dat deze steden al
vanaf het begin bij de wijkenaanpak heeft betrokken. Hierna wordt mijn selectie
van de onderzochte wijken geschetst. Dan komen de twee multiculturele wijken
in Amersfoort (Kruiskamp) en Deventer (Rivierenwijk) en vervolgens de
politieteams die in deze wijken werkzaam zijn met het diversiteitsbeleid in die
twee korpsen aan bod.

5.6.1  Multiculturele wijken

In de Minderhedennota van 1983, die in het vorige hoofdstuk veelvuldig aan
bod is gekomen, wordt voor het eerst geconstateerd dat leden van minderheids-
groepen zich niet overal in gelijke mate gevestigd hebben. Voor deze gebieden
met een ‘cumulatie van problemen’ wordt dan een apart ‘beleid inzake achter-
standsgebieden’ ingesteld (1983:15). Dit heet achtereenvolgens ‘probleemcumula-
tiegebiedenbeleid’ (tot 1989), ‘sociale vernieuwing’ (tot 1994) en ‘stedelijke
vernieuwing’. In al deze perioden staat de angst voor ongewenste verschillen
– tussen arm en rijk en tussen etnische groepen – centraal. Te grote differentiatie
zou de sociale cohesie in de samenleving ondermijnen. In de jaren negentig is
de angst voor een maatschappelijke tweedeling, deels langs etnische lijnen, een
belangrijke aanleiding geweest (WRR, 2005). 

Het grotestedenbeleid (GSB) is de uitwerking van de stedelijke vernieuwing.
Sinds 1994 is het streven te komen tot complete steden: steden met een sterke
economische, fysieke en sociale structuur (Van Kempen, 2003). In 2003 vraagt
minister Van de Kamp van het Ministerie van VROM aan de G31-gemeenten
(de G4: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en de G27: de middel-
grote gemeenten)15 om wijken te selecteren waar versneld moet worden inge-
grepen. Het belangrijkste criterium voor toelating is de ernst en cumulatie van
de maatschappelijke problemen in combinatie met de herstructureringsopgave. 

Uit deze 56 ‘prioriteitswijken’ (Ministerie van VROM, 2003) selecteer ik
begin 2006 voor mijn vooronderzoek 21 wijken. Aangezien veel politieke en
wetenschappelijke aandacht uitgaat naar de vier grootste steden in Nederland,
kies ik bewust voor de middelgrote gemeenten. Hier zie je de algemene verande-
ringen in het politiewerk beter dan in de grote steden met hun specifieke
plaatselijke problematiek die landelijk aandacht krijgt. Door te kiezen voor

15 Hier worden steeds meer steden aan toegevoegd. Per 1 maart 2011 staat de teller al op 33 middel-
grote gemeenten. 
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steden in ‘de tweede categorie’ veronderstel ik dat je de structurele onderstroom
beter ziet.16 De eerste selectie vindt dan ook plaats door buiten de vier grote
steden te kijken. Vervolgens is via het CBS (2005) de bevolkingssamenstelling
van de resterende 39 wijken achterhaald. Alleen wijken met meer dan 15% ‘niet-
westerse allochtonen’ zijn opgenomen. Voorts is in het geval van twee wijken
in één stad gekozen voor die wijk met de meest etnisch-diverse samenstelling.
Daarop blijven er 21 wijken over, gelegen in 21 steden en vallend onder 16
politiekorpsen.17 In deze wijken zijn de 65 interviews met politiefunctionarissen
gehouden (zie § 5.4).

Aan het einde van 2006 geeft minister Winsemius van het ministerie van
VROM aan dat er 140 probleemwijken zouden zijn, waarvan er veertig ‘daadwer-
kelijk in de gevarenzone’ verkeren (Winsemius, 2006:2) en ‘sociale herovering’
(WRR, 2005) nodig zouden hebben. In het Kabinet-Balkenende IV, dat in 2007
aantreedt, wordt voor deze veertig wijken onder de nieuwe minister van Wonen,
Wijken en Integratie, Ella Vogelaar, een noodplan opgesteld. Het doel is van
deze ‘aandachtswijken’ in tien jaar tijd weer ‘krachtwijken’ te maken (Ministe-
rie van VROM, 2007a).18 Bij de start van dit ‘krachtwijkenbeleid’ is vanuit het
Rijk extra geld toegezegd tot 2012. Hierna is er geen geld meer beschikbaar
voor de aandachtswijken (Wittebrood et al., 2011). 
De twee wijken die ik voor het veldwerk uitkies, maken ook deel uit van deze
veertig wijken (hoewel dit voor mijn selectie geen criterium is).19 In de periode
van mijn onderzoek bevinden ze zich middenin deze aanpak. Van deze wijken
wordt in het Actieplan Krachtwijken (Ministerie van VROM, 2007a:3) gezegd: 

‘In 40 wijken in 18 Nederlandse gemeenten blijft de kwaliteit van de leefomgeving
door een cumulatie van problemen flink achter bij die van andere wijken in de stad.
Complexe maatschappelijke problemen als schooluitval, een verloederde en eenzijdi-
ge woon- en leefomgeving met weinig mogelijkheden voor sociale contacten, hoge
(jeugd)werkloosheid, een gebrekkige inburgering van nieuwkomers en achterblijven-
de emancipatie en participatie van vooral niet-westerse vrouwen, weinig werkgele-
genheid in de buurt, ontoereikende jeugdzorg, gezondheidsachterstanden, criminali-

16 Didier Lapeyronnie voert een soortgelijk argument aan voor zijn etnografisch onderzoek naar het
leven in het getto. Hij bestudeerde dit verschijnsel niet in de grote stad waar alle landelijke (media-)
aandacht zich op richt, maar juist in een kleinere Franse stad. Ook daar bestaan banlieues en vind je
het probleem puurder (Lapeyronnie, 2008).

17 Deze 21 wijken zijn Overdie (Alkmaar), Almelo Zuidwest (Almelo), De Kruiskamp (Amersfoort),
Malburgen (Arnhem), Breda Noord-Oost (Breda), Boschveld/Kruiskamp (Den Bosch), Rivieren-
wijk (Deventer), Dordrecht West (Dordrecht), Woensel Zuid (Eindhoven), Wesselerbrink (Ensche-
de), Lewenborg/Beijum (Groningen), Europawijk Zuid (Haarlem), Binnenstad (Helmond), Berflo
Es (Hengelo), Vrijheidswijk (Leeuwarden), Leiden Noord (Leiden), Zuiderzeewijk/Atolwijk (Lely-
stad), Nieuwland/Groenoord (Schiedam), Nieuw Noord (Tilburg), Zaandam Zuidoost (Zaandam) en
Holtenbroek (Zwolle).

18 Vanwege het negatieve imago van deze wijken lijkt de politiek iedere keer weer creatief nieuwe
namen te verzinnen voor hetzelfde fenomeen. Van ‘achterstandsbuurt’ werd het ‘probleemcumulatie-
gebied’, ‘probleemwijk’, ‘prioriteitswijk’, ‘aandachtswijk’ en dan nu ‘krachtwijk’.

19 In oktober 2012 maakt demissionair minister van Binnenlandse Zaken Spies overigens bekend dat
Kruiskamp – vanwege allerlei positieve ontwikkelingen – als eerste niet langer aandachtswijk van
het Rijk zal zijn.
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teit en gevoelens van onveiligheid, en het ontbreken van relevante sociale netwerken
en contacten, komen in deze wijken veelvuldig en naast elkaar voor’.

Hoewel etnische samenstelling geen criterium is voor aanwijzing als aandachts-
wijk, zijn het wel gebieden ‘met een onevenredig hoog aandeel niet-westerse
allochtonen’ (ibid.). Al eerder heb ik betoogd (Kleijer-Kool, 2012) dat deze
buurten geen ‘probleemwijken’ zijn geworden vanwege de etnische diversiteit.
Al lang voor de komst van migranten speelden hier allerlei maatschappelijke
problemen. Deze wijken kampen meestal al decennialang met een slecht imago.
Ook voordat migranten deel gingen uitmaken van de bevolking, stonden deze
gebieden vaak niet goed bekend. Juist door de relatieve achterstand waren dit
buurten waar sociaaleconomisch zwakke migranten terecht kwamen. De alge-
mene maatschappelijke problematiek van een laag opleidingsniveau en in-
komen, werkloosheid en criminaliteit kent hier een lange geschiedenis. Leef-
baarheidsproblemen hebben vooral te maken met de sociaaleconomische status
en niet met de culturele achtergrond van bewoners (Knol et al., 2006).

5.6.1.1  Amersfoort – Kruiskamp
De eerste stad waar ik het veldwerk uitvoer is Amersfoort. Om het grote
woningtekort na de Tweede Wereldoorlog op te lossen, zijn ook in deze stad
veel nieuwe wijken gebouwd. In 1983 kreeg Amersfoort van het Rijk de status
‘groeistad’. Het zogenoemde groeikernenbeleid in de periode 1960-1985 was
een poging de voortschrijdende suburbanisatie in vooral de Randstad in goede
banen te leiden. Bevolkingsgroei moest niet alleen worden opgevangen in de
bestaande grote steden, maar ook door uitbreiding van de middelgrote steden
(Ministerie van VROM, 1977). Waar de gemeente Amersfoort in 1985 nog
88.000 inwoners telde, is dat inmiddels al bijna 150.000. Daarmee is Amersfoort
in bevolkingsaantal de tweede stad van de provincie Utrecht.

In de wijk Kruiskamp20 is vanaf de jaren dertig tot aan de jaren zestig eerst
laagbouw en later vooral hoogbouw gerealiseerd. De wijk ligt net buiten de oude
stadsmuren en wordt omsloten door een singel, een spoorlijn en een ringweg. In
2007 – als Kruiskamp wordt geselecteerd als één van de veertig aandachtswij-
ken – heeft de wijk ruim 2300 woningen. Driekwart hiervan is sociale woning-
bouw. Iets meer dan de helft van de woningen zijn portiekflats zonder lift
(Gemeente Amersfoort, 2007). Tijdens mijn onderzoek zie ik smalle straatjes
met oude rijtjeswoningen die worden afgewisseld met vervallen hoogbouw.
Dichtgetimmerde flats wachten op sloop. De wijk heeft veel steegjes waar

20 De wijk Kruiskamp wordt voor het eerst vermeld in 1469 als ‘Cruijscamp’. Het begrip ‘camp’
verwijst naar een omheind (weide)gebied. Het ging hier mogelijk om land waarvan de opbrengst
ooit bedoeld was voor het deelnemen aan een kruistocht naar het Heilige Land. Het gebied van de
huidige wijk behoorde in de vijftiende eeuw tot een uitgestrekte meent ten noordoosten van de
binnenstad. Het lag buiten de stadsmuren en werd door de stedelingen gemeenschappelijk gebruikt.
Er werd onder meer het Lazarushuis gebouwd, een opvanghuis voor melaatsen die niet meer binnen
de stadsmuren mochten worden opgenomen. Het gebied kampte tot de twintigste eeuw met
afwateringsproblemen, waardoor het lange tijd slechts spaarzaam bebouwd bleef (Archief Eemland,
zie: <www.archiefeemland.nl/regiogeschiedenis/amersfoort/wijken-en-straten/kruiskamp>).
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duistere zaken makkelijk ongezien kunnen blijven. In de brandgang achter de
coffeeshop worden volgens de wijkagent veel drugs verhandeld aan jongeren
onder de achttien die het zelf nog niet mogen kopen. Allerlei huisvuil – zelfs een
matras – wordt naar beneden gegooid. Op de stoep staan grote auto’s – maar van
een oud type – geparkeerd. Aan de rand van de wijk verbaas ik me over mooie
grote koopwoningen. 

Vanaf 1996 heeft de gemeente al veel geïnvesteerd in de fysieke verbetering
van de wijk door renovatie, sloop en nieuwbouw, en ‘herinrichting’ van wegen,
pleinen en groen. Men streeft naar veertig procent koopwoningen in de wijk in
2020 (Ministerie van VROM/Gemeente Amersfoort, 2007). Op sociaal gebied
‘blijft er een stevige uitdaging’, aldus de gemeente in het ‘wijkactieplan’
(Gemeente Amersfoort, 2007:4). In feite is er niet sprake van één wijk, maar van
verschillende buurten met een gedifferentieerde samenstelling van woningen.
Daarom zijn er binnen de wijk vijf kwetsbare buurtjes aangewezen waar een
concentratie van problemen bestaat. Dit zijn de buurtjes waar de goedkope
huurwoningen staan. Relatief veel mensen hebben daar geen werk, vaak
schulden, een laag opleidingsniveau, onvoldoende kennis van de Nederlandse
taal, gezondheidsproblemen en problemen met opvoeding. En steeds vaker
komen instanties in aanraking met psychische en verslavingsproblematiek
(Gemeente Amersfoort, 2007). Op de lijst van indicatoren waarop het Rijk
Kruiskamp als aandachtswijk heeft geselecteerd, is het gemiddeld inkomen per
huishouden 23.000 euro per jaar (tegen zo’n 30.000 euro landelijk en voor de
stad Amersfoort), is 40 procent van de bewoners laagopgeleid (bijna 25 procent
heeft geen basisonderwijs gehad) en is 55 procent werkend. Ook beoordelen
bewoners de wijk negatief op sociale overlast en onveiligheid en fysieke overlast
(geluidsoverlast, vervuiling, verkeersoverlast en -onveiligheid) en op de
ontevredenheid met de woning en woonomgeving en de verhuisgeneigdheid
(Ministerie van VROM, 2007b).21 ‘Mensen zitten maar heel kort daar, behalve
degenen die niet de financiële middelen hebben om weg te gaan en daardoor
wordt het een beetje tot het afvoerputje van Amersfoort’, aldus de wijkteamchef.
Al deze problemen zijn aan elkaar gerelateerd en kennen vaak een ‘gefragmenteer-
de’ benadering of een werkwijze waarbij de ‘doelgroep’ niet wordt bereikt
(Gemeente Amersfoort, 2007). 

Zoals gezegd, is multi-etniciteit geen criterium voor aanwijzing als aan-
dachtswijk, maar er worden wel allerlei problemen gesignaleerd die hieraan
verwant zijn (bv. gebrekkige inburgering en participatie, onvoldoende kennis
van de Nederlandse taal). Kruiskamp is een multiculturele wijk. Van een
oorspronkelijke arbeiderswijk is nu nog maar krap 55 procent van de bewoners

21 Didier Lapeyronnie (2008) wijst er in zijn etnografie van het leven in het Franse getto op dat alle
officiële indicatoren altijd in het negatieve zijn gesteld. In Nederland zien we eveneens dat de
‘aandachtswijken’ beschreven worden in negatieve termen, zoals ‘onvoldoende’, ‘laag’, ‘proble-
men’. Allochtonen zouden steeds ‘de verkeerde lijstjes aanvoeren’. Er lijkt geen oog te zijn voor de
positieve aspecten die deze wijken ook kenmerken. In het algemeen lijken gunstige ontwikkelingen
onder etnische minderheden geen invloed te hebben op het ‘probleembeeld’ dat van de multicultu-
rele samenleving bestaat (Gowricharn, 2006).
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‘autochtoon’ en bijna veertig procent afkomstig uit ‘niet-westerse’ landen
(volgens de definitie van het CBS). Turkse Nederlanders zijn met bijna 18
procent de grootste etnische minderheid in de wijk, gevolgd door Marokkaanse
Nederlanders met tien procent en een relatief grote groep ‘overig niet westers’
(o.a. Afghanen en Somaliërs) van acht procent. Surinaamse en Antilliaanse
Nederlanders maken samen nog geen drie procent van de wijkbewoners uit.22

Naast verpaupering van de buurt en overlast (bijvoorbeeld door de aanwezig-
heid van coffeeshops en rondhangende jongeren) zien bewoners integratie als
‘meest voorkomend buurtprobleem’. Er heerst een gevoel dat ‘er teveel allochto-
nen wonen in de wijk’. Bewoners geven aan elkaar niet te kunnen verstaan of
geen begrip te hebben voor de verschillende culturen (Gemeente Amersfoort,
2007). Tijdens mijn eerste rondgang door de wijk, bellen we aan bij een oudere
autochtone dame. Als zij achter ons een allochtone man van zijn fiets ziet
stappen, knikt ze veelbetekenend zijn kant op: ‘Ja, daar hebben we er hier zat
van, hoor!’ In 2007 en 2008 volgt het NRC Handelsblad een jaar lang de
ontwikkelingen in de wijk Kruiskamp. In één artikel zegt een buurtbewoner in
de sigarenwinkel: ‘Dat dit een achterstandsbuurt is, komt door de overheid. Die
heeft hier de laatste veertig jaar alleen maar steuntrekkers en allochtonen
gedumpt. Wat uit de goedkope woningen ging, daar kwamen Turken en Marok-
kanen voor in de plaats. Van de oudere generatie had je geen last. De jongeren
denken dat ze de baas zijn’.23 De goedkope woningen maakten de wijk aantrek-
kelijk voor de allochtone nieuwkomers. Meer mensen met dezelfde etniciteit
volgden deze eersten. Dit heet kettingmigratie. Als oude migrantengroepen
opklimmen op de sociale ladder en plaatsmaken voor nieuwe groepen spreek je
van een ‘proces van successie, etnische opvolging’ (Bovenkerk, 1999:261).
Waar de eerste nieuwkomers nog op een warm onthaal konden rekenen, werd
de ‘invasie’ van volgmigranten en hun familie argwanend gadegeslagen.
Naarmate de minderheidsgroepen groter werden, trokken zij zich meer terug in
hun eigen leefwereld. Zij hadden geen behoefte (meer) om mee te doen met de
tradities van de oude Hollandse arbeiderscultuur, maar ontwikkelden een eigen
infrastructuur van gebedsruimten, winkels en theehuizen. Juist die afwijzing
zette al in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwaad bloed bij de autochtone
Nederlanders en zorgde af en toe voor ruzie (Bovenkerk et al., 1985). De
gemeente Amersfoort spreekt over veel multi-problem-gezinnen waardoor het
proces van inburgering en integratie sterk vertraagd wordt. Men wil daarom
extra inzetten op het toeleiden naar werk en/of opleiding, het oplossen van
problemen ‘achter de voordeur’, op inburgering (onder meer door een ‘buddy-
project’ van allochtonen en autochtonen) en het stimuleren van ontmoetingen
in de wijk (Gemeente Amersfoort, 2007). In 2007 wordt bij de afspraken tussen
het Rijk en de gemeente Amersfoort in het zogenoemde charter ernaar gestreefd
dat in 2012 ‘teveel allochtonen/integratie’ niet langer in de top-5 van ‘meest

22 GBA/O&S Amersfoort, 1 januari 2011.
23 NRC Handelsblad, 19 juni 2007.
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genoemde buurtproblemen’ in Kruiskamp staat (Ministerie van VROM/
Gemeente Amersfoort, 2007). 

Tijdens een zogenoemde ‘Krachtweek’ halverwege 2007 heeft de gemeente
Amersfoort meningen en ideeën van bewoners en professionals verzameld om
het ‘wijkactieplan’ voor het Rijk op te stellen. Thema’s rond veiligheid komen
hier veelvuldig aan bod. Op de binnenstad van Amersfoort na worden in
Kruiskamp de meeste aangiften gedaan van ‘veel voorkomende criminaliteit’,
zoals vernielingen/vandalisme, (brom)fietsendiefstal en autocriminaliteit (Ge-
meente Amersfoort, 2007). Waar de gehele stad Amersfoort in 2008 ruim 78
aangiften per 1000 inwoners heeft, is dit voor de wijk Kruiskamp 99 aangiften.
Kruiskamp heeft in dat jaar in vergelijking met het gemiddelde van de hele stad
twee keer zo veel aangiften voor woninginbraak en voor diefstal af/uit auto
(beide 26 per 1000 inwoners). Ook het aantal geweldsdelicten in Kruiskamp is
hoger dan het gemiddelde van Amersfoort. Het veiligheidsgevoel is eveneens
een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. In 2007 voelt 46 procent van
de wijkbewoners zich weleens onveilig, tegenover 26 procent van de stad in
totaal.24 De bewoners van de wijk ervaren veel overlast op het gebied van drugs,
dronkenschap, luidruchtige omwonenden en jeugd. Daarnaast hebben ze
behoefte aan ‘meer blauw op straat’ en meer handhaving en toezicht (Gemeente
Amersfoort, 2007). De gemeente stelt daarom in het ‘wijkactieplan’ tal van
maatregelen voor, die direct en indirect te maken hebben met de politie en ik
tijdens mijn veldwerk in praktijk zie. Er komen twee extra surveillanten (zie
§ 5.6.2) die ‘meer verbaliserend optreden’. Om het veiligheidsgevoel onder
bewoners en ondernemers te vergroten en ‘veiligheid meer tot een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid te maken’, krijgt de wijk voor vijftig procent
zeggenschap over de daadwerkelijke handhavingsactiviteiten van deze surveil-
lanten. Later wordt hiervoor een zogenoemde ‘wijktafel veiligheid’ ingesteld.
Er worden gratis cursussen zelfverdediging aangeboden. Bewoners kunnen
ideeën inbrengen om met het bewonersbudget dat Minister Vogelaar beschik-
baar stelt de veiligheid in de wijk te vergroten. Door een ‘ketenaanpak’ moet
overlastgevende jeugd harder worden aangepakt. De portieken en galerijen
hebben een ‘leefbaarheidsimpuls’ nodig door fysieke maatregelen, ‘leefregelaf-
spraken’ en contactpersonen die tegen vergoeding ‘een ogen-en-oren en een
voorbeeld-aanspreekfunctie gaan vervullen’ (Gemeente Amersfoort, 2007:26).
In de empirische hoofdstukken die hierna volgen, passeren deze maatregelen en
de rol en de beleving van de politie hierbij de revue.

5.6.1.2  Deventer – Rivierenwijk
De tweede stad waar ik veldwerk verricht is Deventer. Tot de jaren zeventig van
de vorige eeuw bestond de bevolking voor een groot deel uit arbeiders die
werkzaam waren in de grote textiel-, metaal- en andere fabrieken. Daarmee vond
ook het socialisme er een vroege voedingsbodem. Gezien de overwegend links
georiënteerde bevolking werd Deventer vroeger wel aangeduid als ‘Moskou aan

24 Deze cijfers zijn afkomstig van www.amersfoortincijfers.nl. 
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de IJssel’ (Slechte, 2010). Dat weet ook een noodhulpagent die al dertig jaar in
Deventer werkt en tijdens een rustig moment in een nachtdienst vertelt: ‘Deven-
ter is van oudsher een arbeidersstad, maar op een gegeven moment zijn de
fabrieken verdwenen en bleven de arbeiders werkeloos achter. Toen waren er
nog geen uitkeringen, dus gold echt het recht van de sterkste. Daar sneden ze
elkaar letterlijk voor een tientje de keel door. Dat zag je veranderen met de
komst van de uitkeringen. Deventer was echt een rood bolwerk, het stond zelfs
bekend als Moskou aan de IJssel’.

Deventer heeft momenteel bijna 100.000 inwoners met welhaast tweehon-
derd etniciteiten. In het begin van de jaren vijftig, na het zelfstandig worden van
Indonesië, kwamen veel Molukkers naar Deventer, die zich vooral vestigden in
de buurt Keizerslanden. Vanaf begin jaren zestig trok de Deventer industrie
werknemers aan uit bijvoorbeeld Spanje en Italië. Daarna richtten de Deventer
bedrijven zich op de Turkse werknemers. Ruim 21 procent van de bevolking is
te bestempelen als ‘allochtoon’, waaronder ruim 12 procent ‘niet-westers’. De
grootste groep daarbinnen zijn de Turken met bijna 7 procent. In tegenstelling
tot andere (middel)grote steden telt Deventer slechts een kleine groep inwoners
met een Marokkaanse achtergrond (Gemeente Deventer, 2012).

De stad Deventer is bestuurlijk opgedeeld in vijf wijken. Wijk 3 omvat onder
meer de Rivierenbuurt en de Deltabuurt. Samen worden deze doorgaans de
Rivierenwijk genoemd. De wijk ligt ten oosten van de binnenstad en wordt aan
de noordzijde begrensd door de spoorlijn en aan de zuidkant door een provincia-
le weg. De aanleg van de Amstellaan dwars door de buurt heeft de wijk in
tweeën gedeeld (oostelijk de Rivierenbuurt en westelijk de Deltabuurt). In de
wijk is veel groen en water.25 De Rivierenbuurt telt vooral rijtjeswoningen die
zijn gebouwd in de jaren dertig, voor een groot deel ten behoeve van arbeiders
uit de voormalige Drentse veenkoloniën die gingen werken bij Deventer
bedrijven. De Deltabuurt is een woonwijk uit de jaren zestig met relatief veel
voor die tijd kenmerkende portiekflats, gebouwd in vijf lagen zonder lift
(Gemeente Deventer, 2012). 

Als ik met de wijkagent door de wijk fiets, zie ik kleine rijtjeshuizen met nauwelijks
een voortuin, in smalle straatjes die vol met auto’s staan, want bij de aanleg werd niet
op zoveel auto’s per huishouden gerekend. De huizen zien er vaak grauw uit, slecht
onderhouden met onverzorgde tuintjes. Eén hoekhuis is volledig omhuld met
tuinkabouters, bloembakken, poppen etc. en als ik naar binnen gluur, lijkt het daar
ook helemaal vol te staan. ‘Dat vind ik nou mooi’, aldus de wijkagent. Veel afval
staat op de stoep, soms in zakken die kennelijk nog moeten worden opgehaald, maar
soms ook oude meubels die zomaar zijn neergegooid. Winkelwagentjes zijn op het
dak van de bekladde garages gezet. De wijkagent wijst me op de ‘buurtburgemeeste-
res’ die hier al heel lang woont en van alles voor de wijk organiseert, zoals binnen-
kort een ‘bewonersdag’. Ze zit achter het raam van haar appartement en zwaait naar
ons. De hoge flats in een ander deel van de wijk zien er verwaarloosd uit. Er hangen

25 KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing: Deventer, Rivierenwijk, zie <www.kei-centrum.nl/
pages/27690/Deventer-Rivierenwijk.html>. 
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veel schotelantennes aan het balkon. Een aantal flats is gesloopt – daar worden ‘20
energiezuinige woningen’ gebouwd, aldus het bord van de aannemer – maar op veel
meer plekken zijn bewoners in 2006 al vertrokken met de belofte dat ze terug konden
keren. Er is echter nog niets gesloopt, laat staan nieuw gebouwd. De onbewoonbare
woningen zijn dichtgetimmerd. De wijkagent: ‘Daar is dan soms wel leuk iets
overheen gekladderd, maar het ziet er toch unheimisch uit’.

Sinds 2005 vindt in de wijk fysieke herstructurering plaats door sloop, nieuw-
bouw en herhuisvesting. Op dat moment is in de Deltabuurt 47 procent van de
woningen een koopwoning en in de Rivierenbuurt slechts vijftien procent
(Gemeente Deventer, 2005a). De eenzijdige en verouderde woningvoorraad
moet veranderen door 500 woningen te slopen en 900 nieuwe (koop- en huur-)
woningen te bouwen (Gemeente Deventer, 2008). Door deze herstructurering
is het aantal inwoners in de wijk sindsdien dalende. Een paar jaar geleden, toen
er nog niet gesloopt werd, telde de Rivierenwijk ongeveer 4800 inwoners. Nu
zijn dat er nog geen 4000. Rentree is de enige woningcorporatie in de wijk.
Daarnaast zijn er veel commerciële particuliere eigenaren van flatcomplexen die
vooral voorzien in studentenhuisvesting voor de nabijgelegen hogeschool
Saxion. Er wonen dan ook relatief veel jonge mensen tussen de 20 en 29 jaar in
de wijk (Gemeente Deventer, 2012).

Door het aanbod van goedkope woningen trok de wijk niet alleen studenten
maar ook migranten aan. Zo’n zestig procent van de bewoners wordt beschouwd
als ‘allochtoon’, waaronder 47 procent uit ‘niet-westerse landen’. De gemeente
Deventer presenteert geen gedifferentieerde cijfers naar etniciteit, alleen ‘Turkse
herkomst’ wordt met name genoemd. In de Rivierenwijk is 34 procent van de
bewoners van Turkse afkomst (ibid.). Ook hier hebben kettingmigratie en
gezinshereniging een grote rol gespeeld. De politieman die in 2006 wijkagent
is van de Rivierenwijk, noemt het ‘een Turkse volkswijk’. Daarnaast wonen er
veel jonge alleenstaande asielzoekers (Gemeente Deventer, 2005b). Wat in de
gemeentelijke statistieken niet terug te vinden is, maar volgens veel politiemen-
sen wel de Rivierenwijk kenmerkt, zijn de (voormalige) woonwagenbewoners,
die door de agenten consequent ‘kampers’ worden genoemd.26 Zo’n dertig jaar
geleden moesten zij vanuit het grote woonwagenkamp verhuizen naar kleinere
standplaatsen. In de Rivierenwijk zijn ze vooral in ‘gewone’ huizen terecht
gekomen. Een noodhulpagent vertelt me: ‘Vroeger woonde daar te veel van
hetzelfde soort. Kampersvolk in hele straten. En dan kreeg je complete volksop-
standen. Hadden er een paar ruzie, dan deed de hele buurt mee. Elke nacht
gingen de ramen eruit. Vaak tegen één gezin. En vaak had de buurt gelijk, want

26 We zagen in hoofdstuk vier dat woonwagenbewoners in de Minderhedennota van 1983 ‘om
pragmatische redenen’ als doelgroep van het minderhedenbeleid werden bestempeld. In 1999 is de
Woonwagenwet ingetrokken, omdat inmiddels alle voor woonwagenbewoners relevante zaken in
reguliere regelgeving waren opgenomen. Toch verschijnt in 2009 bij het Ministerie van VROM een
‘handboek’ voor gemeenten en andere professionals getiteld Eigentijds omgaan met woonwagenbe-
woners. Opmaat naar normalisatie (Ministerie van VROM, 2009a). Woonwagenbewoners zijn dan
kennelijk nog niet ‘genormaliseerd’. Ook in de opinie van veel politiemensen vormen zij nog altijd
een bijzondere subcultuur.
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het was ook een vet overlastgezin, maar dat kon je natuurlijk niet zeggen. Nu is
dat niet meer zo. Vanwege de sanering is het verspreid. Nu wonen in de flats
vooral Turken, Somaliërs en Polen. Dat zit overvol’. 

Volgens de indicatoren waarop de Rivierenwijk als ‘aandachtswijk’ is
geselecteerd, is het gemiddeld inkomen per huishouden slechts 19.000 euro per
jaar. Zelfs op deze lijst van veertig grootste probleemwijken, scoort de Rivieren-
wijk erg hoog op het aantal laagopgeleide huishoudens (64 procent), sociale en
fysieke overlast en verhuisgeneigdheid (Ministerie van VROM, 2007b).27 Eerst
wil de minister van VROM geen rangorde in de veertig wijken bekendmaken,
maar nadat RTL Nieuws al een deel heeft gepubliceerd, doet hij dit in 2009 toch.
De Rivierenwijk bevindt zich op de zesde plaats, de eerste wijk buiten de
Randstad in de lijst. Daarboven staan een Amsterdamse, drie Rotterdamse en
een Utrechtse buurt (Ministerie van VROM, 2009b). In de wijk zijn veel mensen
met ‘meervoudige problemen’, veel werklozen en voortijdig schoolverlaters.
Ook worden de bewoners geconfronteerd met overmatig alcohol- en drugsge-
bruik, geweld, burengerucht en zwerfafval (Gemeente Deventer, 2005b). Vooral
het aantal geregistreerde incidenten van burengerucht/relatieproblemen is voor
de Rivierenwijk al jarenlang fors hoger dan het Deventer gemiddelde. Daarnaast
scoort de Rivierenwijk hoger dan het Deventer gemiddelde op vandalisme en
geweldsdelicten (Gemeente Deventer, 2012). Het veiligheidsgevoel onder
Rivierenwijkers is laag en daalt in opeenvolgende bewonerspeilingen, evenals
de beleving van buurtproblemen, zoals verloedering, criminaliteit en overlast
(Hooft van Huijsduijnen & Legerstee, 2011).28 De Rivierenwijk heeft een slecht
imago en is onder meer berucht vanwege de hennepteelt (zie o.a. Bovenkerk &
Hogewind, 2002). Zelfs wanneer bewoners verhuizen kan dit imago hen
achtervolgen. ‘Die kunnen nergens aarden omdat ze én hun naam tegen hebben
– ze komen uit de Rivierenwijk – en hele andere gewoonten erop na houden’,
vertelt de wijkagent in 2006.29

De gemeente beschouwt in het ‘wijkactieplan’ ten behoeve van de Rijksover-
heid de sociaaleconomische positie van de bewoners als de dominante proble-
matiek in de Rivierenwijk (Gemeente Deventer/Rentree, 2007a). Doordat de
bewoners minder onderwijs en opleiding hebben genoten, zijn ze kwetsbaarder
op de arbeidsmarkt, hebben lagere inkomens en zijn aangewezen op een
uitkering (vaak van generatie op generatie). Daarom moet de herstructurering

27 Kenmerkend voor deze wijken is dat ze slecht scoren op woonomgevingskwaliteit, met name op het
gebied van fysieke verloedering en woondichtheid (Knol, 2005). Waar mensen dicht op elkaar
wonen, zien en horen ze veel van elkaar. Dit bergt een conflictpotentieel in zich. Temeer daar het
vaak gaat om mensen met een kleine actieradius. Werkloosheid en een laag inkomen leiden ertoe
dat hun activiteiten zich grotendeels beperken tot de buurt (Van Kempen, 2003).

28 De Tweede Kamerverkiezingen van 2010 lieten opvallende uitslagen zien in de Rivierenwijk. Met
een geringe opkomst van zo’n 45 procent gingen de meeste stemmen naar de PvdA (34,3 procent)
én naar de PVV (24,1 procent). Voor de PvdA was dit percentage bijna het hoogste van de stad,
voor de PVV veruit het hoogste. In heel Deventer stemde gemiddeld 26,8 procent van de kiezers op
de PvdA en 11,3 procent op de PVV (Gemeente Deventer, 2011a).

29 Veel politiemensen menen dat de negatieve publiciteit en de slechte naam een belangrijke reden
zijn geweest om juist deze wijken op te nemen in de 56-wijkenaanpak (Kleijer-Kool, 2008).
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van de wijk leiden tot ‘een stapje hoger op de sociale ladder’. En gezien het
hoge percentage allochtonen in de wijk, ‘is maatschappelijke integratie het
nevendoel’ (ibid.). Al in de Ontwikkelingsvisie Wijkvernieuwing Rivierenwijk
uit 2005 wordt gesteld dat de wijk een gemengde bevolkingssamenstelling moet
krijgen (Gemeente Deventer, 2005b).30

De Deventer Wijkaanpak heeft landelijke bekendheid gekregen door haar
pionierswerk in het bevorderen van betrokkenheid van bewoners. Sinds 1992
geeft de gemeente aan bewoners meer zeggenschap over de aanpak van leefbaar-
heidsproblemen in hun eigen wijk. Naast het fysieke spoor is dan ook de ‘sociale
herstructurering’ belangrijk in de aanpak van de Rivierenwijk. Zo start in 2005
vanuit welzijnsorganisatie Raster een project ‘Kolonisten van de Wijk’, waarin
tijdens ‘keukentafelgesprekken’ bewoners naar hun ideeën over de toekomst van
de wijk is gevraagd (Gemeente Deventer/Rentree, 2007a). Daarnaast bewaakt
een zogenoemde ‘bewonerskopgroep’ dat de herstructureringsplannen rekening
houden met de wensen van bewoners. Werkloze jongeren worden door Rentree
door leer-/werkplaatsen ingeschakeld bij de sloop- en nieuwbouwactiviteiten.
En voormalig werkloze Rivierenwijkers gaan met het buurtbeheerbedrijf
dagelijks de wijk in om die schoon te houden. Onder de titel ‘Rivierenwijk
beweegt’ wordt overgewicht (dat onder kinderen in de Rivierenwijk tweemaal
zo vaak voorkomt als in de rest van de stad) aangepakt en integratie bevorderd.
De wijk kent geen sportclubs en vooral allochtone kinderen en vrouwen zijn
nauwelijks lid van een sportvereniging. Daarom is onder meer een ‘buurtsportwer-
ker’ aangesteld met de opdracht om met jongeren (van verschillende etnische
achtergronden) te gaan bewegen en sporten in de wijk (Gemeente Deventer/
Rentree, 2007b). Tijdens mijn veldwerk ben ik ietwat verbaasd als ik met de
wijkagent langs het Cruijff Court fiets. Turkse jongens doen fanatiek een
voetbaltoernooitje dat is georganiseerd door deze buurtsportwerker. Hij is veruit
de meest gezette jongen die ik tot nog toe in de wijk ben tegengekomen. De
wijkagent: ‘Hij is van “Rivierenwijk beweegt”. Eigenlijk lachwekkend, maar dat
kan dan ook weer in de Rivierenwijk’.

In de periode van mijn veldonderzoek is er veel te doen over financiële
problemen bij woningbouwvereniging Rentree. Samen met de gemeente is
afgesproken dat zij de regierol heeft bij de ontwikkelingen van de fysieke en
sociale herstructurering, en daarmee ook het leeuwendeel van de kosten op zich
neemt. Maar als de sloopwerkzaamheden al in volle gang zijn, blijkt de woning-
bouwvereniging nagenoeg failliet. Daarmee komen de bouw van honderden
woningen, maar vooral de dure plannen zoals de verdieping van de Amstellaan
en een wijkvoorzieningencentrum, op de tocht te staan. Alleen al voor de
Amstellaan is een tekort van 20 miljoen euro. Deze financiële problemen leiden
zelfs tot een aanwijzing van de minister, waarna de gemeente in het voorjaar van

30 Zie Kleijer-Kool (2008) voor een kritische bespreking van dit streven naar menging als breekijzer
tegen achterstand. Alhoewel het in eerste instantie gaat om menging op basis van inkomen, komt
het in de praktijk neer op menging naar etniciteit en cultuur. ‘Herstructurering is een woningmarkt-
strategie, maar niet zelden ook een vorm van bevolkingspolitiek’ (Kleinhans, 2005:248).
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2010 de regie terugneemt. De visitatiecommissie die alle aandachtswijken
bezoekt en in september 2010 Deventer aandoet, concludeert dat ‘[d]e vertraging
in het fysieke domein maakt dat de traditionele koppeling sociaal / fysiek op dit
moment moeizaam verloopt. De ervaringen van bewoners met het fysieke spoor
zijn haast uitsluitend negatief. Het sociale spoor is niet krachtig genoeg om dit
beeld te nuanceren. De consequentie van deze vertraging is dat er negatieve
energie opkomt’ (Van der Lans et al., 2011:2). In deze onrustige periode doe ik
mijn veldwerk. De fysieke herstructurering ligt stil, sloopplannen zijn uitgesteld
en er zullen minder woningen worden teruggebouwd dan oorspronkelijk waren
voorzien. De openbare ruimte is verwaarloosd en verloederd. Onbewoonde flats
met dichtgetimmerde ramen staan jarenlang te wachten op sloop. De (voormali-
ge) bewoners roeren zich. Deze onzekere situatie heeft ook zijn weerslag op het
politiewerk in de wijk. Dit komt vooral aan bod in hoofdstuk negen.

5.6.2  Twee politieteams

Kort zal ik hier de politieteams introduceren waar ik het veldwerk heb uitge-
voerd. In de empirische hoofdstukken die volgen, komen zij aan de hand van
thema’s uitvoeriger aan bod.

Amersfoort valt op het moment van mijn onderzoek onder het korps Utrecht.
In 2009 heeft dit regiokorps 3370 politiemensen in dienst (3235 fte) en is
daarmee in grootte het vierde korps in Nederland (Ministerie van Veiligheid en
Justitie, 2012). Utrecht is verdeeld in zeven districten. Amersfoort vormt samen
met de gemeenten Leusden en Woudenberg het district Eemland zuid. Ik doe
veldwerk in het districtsbureau in Amersfoort, waar in totaal zo’n driehonderd
politiemensen werkzaam zijn. Op dat moment is Eemland zuid het enige district
in het korps dat nog niet georganiseerd is in wijkteams. Het districtsbureau is
een groot modern gebouw met een aantal verdiepingen. Van daaruit werken
ongeveer honderd noodhulpmedewerkers voor het gehele district. Zij zitten op
de begane grond – ‘het terrein van de uitverkorenen’, aldus een noodhulpagent –
en eten ook meestal gezamenlijk daar. Gescheiden van hen bevinden zich op de
eerste verdieping de wijkagenten, hun chefs en de ondersteuning. In de kelder
staan de dienstvoertuigen en -fietsen. Het is het enige bureau in het district dat
24 uur per dag en zeven dagen per week open is. Er zijn overigens geen andere
politiebureaus in Amersfoort, alleen nog twee beperkt geopende politieposten
in Leusden en Woudenberg. Op de derde verdieping is het restaurant en een
aparte briefingsruimte. Meestal doet de ‘CONO’ (= coördinator noodhulp) de
briefing. Dan schieten de dia’s op het scherm voorbij. Voorkennis is absoluut
vereist. Naast veel afkortingen en zelfbedachte termen (bijvoorbeeld dark
numbers voor ‘nog net geen veelplegers’) komen – vooral buitenlands klinken-
de – namen, gezichten en strafbare feiten langs. Alle agenten krijgen de briefing
ook via de mail, dus hier wordt alles kort en in hoog tempo behandeld. De
briefing is eveneens het moment waarop wijkagenten en noodhulpers bij elkaar
zitten en informatie uitwisselen, waarbij het overigens vooral eenrichtingsver-
keer is vanuit de wijkagenten. De noodhulp is een divers samengesteld team:
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vrouwen en mannen met verschillende etniciteiten en geaardheid. Uit de Zelf-
evaluatie diversiteit van het district eind 2007 blijkt dat op dat moment het
personeelsbestand voor 33 procent uit vrouwen bestaat en voor zeven procent
uit allochtone medewerkers. Daarmee is het streefcijfer (30 procent) voor
vrouwen behaald, maar voor allochtonen niet (9,5 procent) (Talsma, 2007).

De wijk Kruiskamp heeft twee wijkagenten. De mannelijke wijkagent gaat
vooral op de motor de wijk in, de vrouwelijke wijkagent op de bike. Hun
diensten wisselen elkaar af. Slechts zelden hebben ze samen dienst. Beide wijk-
agenten hebben bewust voor deze wijk gekozen. Ze zien het als een uitdaging.
‘Kruiskamp heeft het allemaal: een hoog buitenlandgehalte, heel veel jeugd en
ook heel veel alcoholproblematiek in de wijk en het ligt tegen de binnenstad aan,
dus er is altijd wel wat te doen’. Ze schrijven regelmatig een nieuwsbrief over
de wijk voor de noodhulpmedewerkers. Hierin staat gedetailleerde informatie
over wijkbewoners en overlastadressen, met daarbij het gewenste politieoptre-
den. Ook jeugd en drugsoverlast komen geregeld terug. De wijkagenten sturen
deze nieuwsbrieven naar de contactpersoon uit de noodhulpploeg die is gekop-
peld aan Kruiskamp. Zo’n ploeg wordt zoveel mogelijk tegelijk ingeroosterd en
bestaat uit tien tot twaalf noodhulpmedewerkers. Iedere wijk heeft zijn ‘eigen’
noodhulpploeg.

Als onderdeel van de wijkenaanpak zijn sinds 2008 in Kruiskamp ook twee
extra politiesurveillanten actief. Zij worden deels betaald door de gemeente en
zijn ondersteunend aan de wijkpolitie en de gemeentelijke toezichthouders. Zij
moeten zichtbaar aanwezig zijn, toezicht houden en handhaven. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan de roep van bewoners om meer handhaving en zichtbaar
blauw op straat. Bij de ‘wijktafel veiligheid’ (zie § 5.6.1.1) bepalen de bewoners
van de wijk mede de inzet van de surveillanten. 

Deventer ligt tijdens het onderzoek in het regiokorps IJsselland. Dit korps heeft
in 2010 als ik daar mijn veldwerk verricht, 1373 politiemensen in dienst (1312
fte) en is daarmee in grootte de nummer zeventien van de 25 regiokorpsen
(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012). IJsselland kent geen districten,
maar twaalf zogenoemde gebiedsgebonden politieteams die direct onder de
korpsleiding vallen. In de gemeente Deventer zijn drie politieteams werkzaam
in eigen bureaus. De Rivierenwijk hoort bij het team Deventer-Centrum. Dit
team is gehuisvest in een oud pand in de binnenstad van Deventer. Het bureau
is tijdens kantoortijden geopend. Met zo’n vijftig mensen worden de ‘intake &
service’, de opsporing, de noodhulp en het wijkwerk voor het eigen gebied
verzorgd. De noodhulpmedewerkers – ongeveer dertig – hebben allen een
‘taakaccent’, bv. jeugdoverlast, vermogensdelicten of drugsoverlast. Het team
kent op het moment van mijn onderzoek drie wijkagenten, waaronder één
speciaal voor de Rivierenwijk. De wijkagenten zitten op het bureau in dezelfde
kleine ruimte als de noodhulpers. Direct achter de publieksbalie op de begane
grond probeert iedereen een (flex)plek te bemachtigen. Alleen als de wijkagen-
ten echt rustig willen werken, gaan ze een verdieping hoger zitten. Hierdoor is
er veel interactie tussen wijkagenten en noodhulpmedewerkers. De wijkagenten
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draaien bovendien geregeld noodhulpdiensten. Hoewel dat weleens botst, vinden
ze het een goede zaak om zo contact te houden met de noodhulpcollega’s.
Koffie- en lunchpauzes worden gezamenlijk gehouden, waarbij – naast allerlei
privé-beslommeringen en grappen – op informele wijze veel werkgerelateerde
informatie wordt uitgewisseld.

Ook de briefings vinden plaats in de kantine aan de koffietafel. Een scherm
wordt naar beneden getrokken, de lichten gaan uit en onder het genot van één
van de vele ‘bakkies koffie’ wordt de briefing gedaan door de dienstdoende
leidinggevende. De aanwezige politiemensen geven veelvuldig commentaar. Ze
kennen vrijwel iedereen die in de briefing aan bod komt en weten altijd wel iets
aan te vullen of een kritische noot te plaatsen. Ook wordt er veel gelachen. De
briefings voor de nacht- en horecadiensten vinden plaats op het hoofdbureau,
een paar minuten rijden vanuit de binnenstad. Dit is een modern gebouw, net
naast de Rivierenwijk gelegen, waar allerlei ‘bovenlokale’ afdelingen gehuisvest
zijn, zoals de recherche en de planning, en ook politiecellen. De briefings hier
worden bezocht door politiemensen uit alle drie teams in Deventer en verlopen
wat formeler dan in de binnenstad.

Het politieteam van Deventer-Centrum is minder divers dan in Amersfoort.
Er zijn wel wat vrouwen, maar op een enkele mannelijke collega van Turkse
afkomst na is het een tamelijk wit gezelschap. Tijdens mijn veldwerk worden
(van bovenaf) een Joegoslavisch- en een Antilliaans-Nederlandse politieman aan
het team toegevoegd. Ik heb geen specifieke cijfers van het politieteam
Deventer-Centrum, maar op korpsniveau heeft IJsselland eind 2007 44 allochto-
nen in dienst, tegenover 335 allochtonen in het regiokorps Utrecht (Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid, 2009). Dit verklaart deels waarom ik in Deventer
minder allochtone politiemensen tegenkom dan in Amersfoort.

5.6.3  Diversiteitsbeleid in de twee korpsen

Evenals op landelijk niveau (zie hoofdstuk vier) is in de regionale politiekorpsen
het politiek-bestuurlijke antwoord op de multiculturalisering van de samenleving
te begrijpen vanuit het politiemanagementmodel. Ten tijde van mijn veldwerk
is diversiteit een belangrijk onderwerp op papier. In Utrecht en IJsselland
circuleren tal van ‘beleidsplannen’, ‘actieplannen’, ‘stappenplannen’, ‘visiedocu-
menten’ en ‘zelfanalyses’ over dit thema. Er wordt een relatie gelegd tussen
externe en interne dimensies van diversiteit. ‘De complexiteit en de multicultu-
raliteit van de samenleving vraagt steeds nadrukkelijker dat de politieorganisatie
diverser en pluriformer wordt’, begint het Actieplan diversiteit 2008 & 2009 van
het korps IJsselland. Vervolgens zijn de doelstellingen en maatregelen vooral op
de interne diversiteit gericht: ‘binnen halen’ en ‘binnen houden’ van allochtoon
personeel is de boodschap. Bekende termen uit het landelijke diversiteitsbeleid
komen hier terug: de afspiegelingsgedachte, van social issue naar business issue
en multicultureel vakmanschap. De taal van het politiemanagementmodel
spreekt uit al deze beleidsstukken: het gaat om ‘sturen op diversiteit’, wie ‘in de
lijn verantwoordelijk zijn voor voortgang, implementatie en borging’, ‘wat
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nodig is om effectief in het team en in het proces te zijn’, ‘institutionaliseren van
managen van diversiteit’, ‘registreren en analyseren van vertrekmotieven in de
lijn van het landelijke format exitinterview’, ‘monitoren van de diversiteitsdoel-
stellingen’, ‘verankering’, ‘input’, ‘resultaten’ en ‘streefcijfers’.

Om dit te bereiken worden allerlei acties ondernomen. Bureaucratische
specialisering blijkt uit nieuw ingestelde functies en clubjes als ‘portefeuillehou-
ders diversiteit’, ‘programmamanagers diversiteit’, ‘vertrouwenspersonen’,
‘regionaal coördinatoren eergerelateerd geweld’, ‘werkgroepen diversiteit’ en
‘multiculturele selectiecommissies’. In Utrecht is sinds 2007 het Regionaal
Expertise Centrum Diversiteit (RECD) actief, waar ‘expertise op het gebied van
diversiteit wordt gebundeld’ en ‘uiteenlopende adviesvragen opgepakt’. In
IJsselland woon ik tijdens mijn veldwerk de kick-off van de eerste Interregionale
Expertgroep Diversiteit bij.

Uniformiteit en resultaatgerichtheid zien we terug in de diversiteitsprijzen en
streefcijfers. Zoals bleek uit hoofdstuk vier, dienen korpsen het Referentiekader
Diversiteit in te vullen, waarna van bovenaf een prijswinnaar van de Diversi-
teitsprijs Nederlandse Politie wordt aangewezen. In 2008 wint het korps
IJsselland een flink geldbedrag omdat zij ‘de beste relatieve stijger in procentpun-
ten’ is. Hiervan is een ‘programmagroep diversiteit’ met programmamanager
ingesteld. Ook binnen de korpsen circuleren prijzen op diversiteitsgebied. In de
kantine van districtsbureau Eemland zuid prijkt een certificaat aan de muur. Het
district won de ‘resultaatsprijs diversiteit’ in 2008, onder meer vanwege een
opgebouwd netwerk met moskeebesturen en een bezoek van alle politiemensen
aan een moskee.

In 2007 wordt bepaald dat in 2011 de instroom van allochtone medewerkers
in Utrecht 10% en in IJsselland 3% moet zijn (Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid, 2009). We zagen hierboven al dat IJsselland aan het einde van dat
jaar 44 allochtone politiemensen in dienst heeft en daarmee dit streefcijfer al
heeft bereikt. Op dat moment heeft het korps Utrecht 335 allochtone medewer-
kers, wat neerkomt op 8,5% (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2008). Eind
2009 heeft ook dit korps haar streefcijfer gerealiseerd (Politie Utrecht, 2011).

Beide korpsen doen dan ook van alles aan werving en selectie van ‘doelgroe-
pen’. Het categoriale denken (zie hoofdstuk vier) komt ook hier terug. In de
beleidsstukken wordt benadrukt dat het eveneens gaat om homoseksuelen en
andersvaliden, maar de meeste aandacht gaat toch uit naar vrouwen en allochto-
nen. Voor de werving van allochtonen zijn er tal van initiatieven: persoonlijke
benadering van ‘de doelgroep’, naar de moskee, samenwerking met scholen,
aanbieden van stageplaatsen aan allochtone studenten, inzetten van allochtone
medewerkers of netwerken, gebruikmaken van internet, een ‘buddysysteem’ van
een allochtone student met een allochtone collega, investeren in de opleiding
van selecteurs en allochtone selecteurs aanstellen. Daarnaast bieden de twee
korpsen zogenoemde voorschakelklassen aan waar allochtone jongeren die
geïnteresseerd zijn in de politie worden bijgeschoold (met name gericht op taal)
voordat zij naar de reguliere politieopleiding gaan.
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Alhoewel de instroomcijfers hierboven rooskleurig zijn, wordt dit positieve
resultaat vaak weer teniet gedaan door de hoge uitstroom van allochtone
politiemensen. ‘Vorig jaar had regio Utrecht achttien nieuwe allochtone colle-
ga’s, maar er zijn er net zoveel vertrokken. Dus het probleem is: hoe houd ik ze
binnen?’, aldus een noodhulpagent uit Amersfoort. In een ‘visiedocument’ wordt
zelfs gesproken van ‘dweilen met de kraan open’. Daarom is er steeds meer
aandacht voor behoud en doorstroom. Trainingen gericht op ‘multicultureel
empowerment’ zijn ontwikkeld. Er is beleid voor ‘talentmanagement’, waarbij
nadrukkelijk wordt gekeken naar vrouwen en allochtonen, maar vooralsnog zijn
er nauwelijks allochtone leidinggevenden. Bij vertrekkende politiemensen
moeten ‘exitgesprekken’ worden gevoerd om een ‘uitstroomanalyse’ te doen.
Hierbij zou ook gesproken moeten worden over omgangsvormen en de organisa-
tiecultuur.

In lijn met het politiemanagementmodel is ‘leiderschap’ een belangrijk
thema. Om leiding te kunnen geven aan divers samengestelde teams wordt een
andere vorm van leiderschap noodzakelijk verondersteld. ‘Diversiteitsmanage-
ment is gericht op het sturen (mijn cursivering) op cultuur en multicultureel
vakmanschap, het stimuleren van een veelzijdige mix van talenten en kwalitei-
ten van medewerkers, waarbij uitsluitingsmechanismen worden tegengegaan’,
stelt het Beleidsplan diversiteit 2007-2011 van het korps Utrecht. We zien dat
cultuur hier wederom onderwerp van beheersing is. Leidinggevenden zouden
zorg moeten dragen voor een ‘veilig klimaat’, zelf het goede voorbeeld moeten
geven en omgangsvormen, discriminatie en integriteit met hun medewerkers
moeten bespreken. Zo is in IJsselland dit thema onderdeel van de zogenoemde
OGB-gesprekken (‘ontwikkelingsgericht beoordelen’) tussen chef en medewer-
ker. Ook moeten omgangsvormen en diversiteit onderdeel gaan uitmaken van
het Medewerkers TevredenheidsOnderzoek (MTO). Managementteams krijgen
voorts trainingen over Multicultureel Leiderschap. En nieuwe leidinggevenden
moeten verschijnen voor een zogenoemde ‘leiderschapscommissie’, waar
verschillende ‘competenties’ worden beoordeeld. Daar is overigens niet altijd
sprake van een multiculturele samenstelling. 

De meer externe dimensie van diversiteit krijgt in de politieteams ook op
allerlei manieren gestalte. Volgens de beleidsstukken zijn ‘verbinding met de
multiculturele samenleving’, ‘in contact blijven met alle bevolkingsgroepen, om
vanuit wederzijds vertrouwen de vrede te bewaren’ en ‘het ontwikkelen en
onderhouden van netwerken’ belangrijk. Elke aangifte van discriminatie moet
worden opgepakt. Het team Deventer-Centrum heeft in 2006 door studenten
laten onderzoeken hoe het imago van de politie is onder Turkse jongeren en
ouderen in de Rivierenwijk. Alle driehonderd politiemensen in Amersfoort
hebben verplicht een bezoek aan de nieuwe plaatselijke moskee gebracht. In het
hoofdbureau van het district Eemland zuid werd een iftar maaltijd voor politie-
mensen en gasten georganiseerd. Aan de School voor Politie Leiderschap volgen
alle districtschefs uit den lande met een ‘Vogelaarwijk’ in hun district gezamen-
lijk een cursus. In zogenoemde ‘wijkscans’ moeten ‘de verschillende culturen
in kaart worden gebracht’. Diversiteit dient ‘in de werkprocessen verankerd’ te
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zijn en is bijvoorbeeld uitgewerkt in een ‘standaard voor gebiedsgebonden
politiezorg’. Dit betekent onder meer dat rekening gehouden kan worden met de
wens van iemand om bij de intake behandeld te worden door een vrouw, een
man of iemand van een specifieke etnische minderheid. Daarnaast dienen
uitvoerende politiemensen te beschikken over ‘kennis over de meest voorko-
mende culturen’ en ‘zich multiculturele competenties eigen te maken’. Er zijn
opleidingen, cursussen en workshops en op intranet zijn pagina’s vol te vinden
over diversiteit.

Ook tijdens de briefings is er aandacht voor externe diversiteit. Als er oorlog
dreigt in Gaza wordt verzocht extra op ‘Joods/Israëlische objecten’ te letten en
alert te zijn op Marokkaanse jongeren die wellicht willen demonstreren. Als een
voormalig rechter uit Armenië die nu woont in een AZC in Deventer wordt
bedreigd door twee Turken, licht degene die de briefing doet toe: ‘Dat gaat over
die genocide hè’. Op een keer komt het bericht voorbij ‘de Molukse kerk in de
surveillance mee te nemen vanwege incidenten elders’. En alertheid is geboden
bij meldingen op een adres waar een Hollandse vrouw bij haar ouders woont,
omdat zij wil scheiden van haar Turkse man. De hele familie zou doodsbang
zijn. Tussen haakjes staat erachter: ‘Risico van eerwraak!!’

5.7  Slot

Dit hoofdstuk was gewijd aan een methodologische uitwerking van mijn
etnografische studie en een beschrijving van het veld. Eerst is aandacht besteed
aan het schaarse Nederlandstalige onderzoek naar het dagelijks politiewerk in
de multiculturele samenleving. Vervolgens heb ik gepleit voor een interpretatie-
ve onderzoeksopvatting om deze werkelijkheid direct en gedetailleerd te kunnen
bestuderen. Het symbolisch interactionisme, de stadsetnografie en de culturele
criminologie hebben mij hierbij geïnspireerd. Door participerende observatie
heb ik van binnenuit inzicht gekregen in de politiepraktijk, rituelen en percep-
ties, op straat en ‘achter de schermen’. Bij deze kwalitatieve methode is de
onderzoeker zelf het onderzoeksinstrument. Daarom heb ik uitgebreid gereflec-
teerd op mijn activiteiten en rollen tijdens het veldwerk en de dilemma’s die
daarbij naar voren kwamen.

Het vooronderzoek van 65 interviews maakte een gedegen keuze mogelijk
voor de twee wijken waar ik veldwerk heb verricht. Deze multiculturele wijken
liggen in Amersfoort en Deventer. Dit zijn middelgrote steden, geografisch
verspreid gelegen over Nederland (midden en oost), maar met een vergelijkbare
rijke historie. De wijken Kruiskamp (Amersfoort) en Rivierenwijk (Deventer)
liggen allebei net buiten de binnenstad en hebben zo’n 5000 inwoners. Kleine
rijtjeswoningen werden gebouwd in de jaren dertig en hoogbouw kwam in de
jaren zestig. Beide wijken hebben al decennialang een slecht imago en komen
volgens allerlei officiële indicatoren – op sociaal, economisch en veiligheidsge-
bied – negatief uit de bus. Ook het hoge percentage allochtonen – ongeveer de
helft van het aantal bewoners – wordt als een probleem bestempeld. Gestimu-
leerd door de rijksoverheid zijn de gemeente en andere instanties tijdens mijn
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veldwerk druk bezig met de herstructurering van deze wijken. Ook de politie
krijgt via deze wijkenaanpak meer geld om extra wijkagenten of surveillanten
in te zetten.

De twee politieteams in deze steden zijn verschillend in organisatie en
omvang. In Amersfoort (regiokorps Utrecht) gaat het om een groot districtsbu-
reau met zo’n driehonderd politiemensen, waarbij de noodhulp en de wijkagen-
ten van elkaar gescheiden zijn. In Deventer (regiokorps IJsselland) bestaat het
gebiedsgebonden team uit ongeveer vijftig mensen. Noodhulpers en wijkagenten
werken samen in een beperkte ruimte, met veel informele informatieuitwis-
seling. De twee korpsen waar deze wijken tijdens mijn onderzoek onder vallen,
verschillen ook in grootte. Regiokorps Utrecht heeft 2,5 keer zoveel politiemen-
sen in dienst als IJsselland. Het aantal allochtone medewerkers verschilt nog
sterker, ruim 7,5 keer zoveel. Dit heeft ook te maken met het werkgebied. In
IJsselland ligt geen grote stad als Utrecht en wonen in het geheel minder
allochtonen. Toch besteden beide korpsen op papier veel aandacht aan diversi-
teit. We zagen allerlei beleidsmaatregelen die passen bij het politiemanagement-
model.

Maar hoe komt dit nu aan op de werkvloer? En wat doen dienders er vervol-
gens mee op straat? Dat komt aan bod in de komende vier empirische hoofdstuk-
ken. In het volgende hoofdstuk beginnen we binnen de muren van de organisa-
tie: hoe komt het thema diversiteit op de werkvloer van de twee politieteams
terecht? In de hoofdstukken daarna gaan we ‘de straat op’: waar krijgen dienders
buiten, in het alledaagse werk in de multiculturele wijken, mee te maken, hoe
ervaren ze dat en hoe gaan ze daarmee om?



Hoofdstuk 6

‘Buiten winnen is binnen beginnen’

6.1  Inleiding

In dit hoofdstuk kijken we binnen de muren van de politieorganisatie. Want daar
moet het allemaal beginnen, klinkt uit de beleidsstukken die in de vorige twee
hoofdstukken de revue passeerden. Tijdens mijn veldwerk in 2009 spreek ik aan
de koffietafel met een noodhulpagent die – als één van de weinigen – veel weet
van diversiteit in zijn korps Utrecht. Volgens hem huldigt Stoffel Heijsman, op
dat moment de korpschef, het principe: ‘Buiten winnen, is binnen beginnen’. Er
wordt een nadrukkelijke relatie gelegd tussen binnen en buiten. Om op straat het
werk goed te kunnen doen, moet er intern wat gebeuren. 

In hoofdstuk vier en het einde van hoofdstuk vijf stond de politiek-bestuurlij-
ke reactie van de politie – op landelijk en regionaal niveau – op het feit dat
Nederland multicultureel is geworden centraal. Sinds de jaren tachtig keren in
het diversiteitsbeleid steeds dezelfde thema’s terug, waarbij vooral die interne
dimensie aandacht krijgt. Zo moeten er meer allochtone agenten komen. We
zagen dat de streefcijfers hierover in de korpsen Utrecht en IJsselland zijn
behaald, dus dat lijkt een eclatant succes van het beleid. Tegelijk is de uitstroom
hoog en werd gewezen op de weerstand op de werkvloer. Cultuurverandering
in de organisatie en voorlichting aan autochtone politiemensen zouden noodza-
kelijk zijn. Allerlei faciliteiten moeten worden aangepast en de interne omgangs-
vormen dienen ter discussie te worden gesteld. Ook kennis over etnische
minderheden voor zittende en nieuwe agenten is al decennialang een belangrijk
onderwerp. En daarnaast is het belang van een actieve rol van leidinggevenden
steeds weer benadrukt. Vanuit het politiewerkmodel zagen we initiatieven van
onderaf, zoals (categoriale) netwerken en expertgroepen, die echter al snel een
beheersingsinstrument voor het politiemanagement vormen. Al deze thema’s
komen in dit hoofdstuk terug, maar nu bezien van onderop. Wat gebeurt er nu
feitelijk bij de twee politieteams op de werkvloer en hoe komen deze maatrege-
len terecht?

Eerst bekijken we in § 6.2 hoe het multiculturele personeelsbeleid op de
werkvloer wordt ontvangen. Hoewel politiemensen diversiteit in het team op
zich vaak wel verwelkomen, klinkt bekende en nieuwe kritiek op de manier
waarop dit van bovenaf wordt vormgegeven. Er is weerstand tegen het voor-
keursbeleid en de nadruk op cijfers. In het algemeen signaleren agenten een
bepaalde krampachtigheid en eenzijdigheid in het diversiteitsbeleid die hen
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tegen de borst stuit. De ervaringen met scholing over de multiculturele samenle-
ving komen in § 6.3 aan bod. De jarenlange aandacht voor dit beleidsthema
heeft er nog niet toe geleid dat de nieuwe lichting politiemensen of de zittende
dienders hier veel van meekrijgen of de aangeboden cursussen onverdeeld
enthousiast ontvangen. Toch klinken ook positieve geluiden. In § 6.4 zien we
welke interne diversiteitsprojecten en -netwerken van onderaf – à la het politie-
werkmodel – ontstaan, wat het management hier vervolgens mee doet en hoe
daar weer door straatdienders tegenaan gekeken wordt. Ten slotte bespreekt
§ 6.5 de interne omgangsvormen. De ‘afwijkende’ etniciteit wordt onderstreept
een tegelijk wordt aanpassing aan de dominante politiecultuur vereist, maar ook
de ‘voordelen’ van allochtone agenten komen naar voren. We bekijken hoe
uitvoerende politiemensen de rol van leidinggevenden in dit proces zien en hoe
zij de aandacht voor doorstroom en aanpassing van faciliteiten waarderen.1

6.2  Multicultureel personeelsbeleid

Het beleid van de politie is al decennialang gericht op een diverser samengesteld
personeelsbestand. Hoe ervaren uitvoerende politiemensen dit?
 
6.2.1  ‘Om de cijfers’

Ik zit bij iemand achterin de surveillanceauto die voorheen als beleidsmedewer-
ker bij de politie werkte – zijn collega vertelt me: ‘hij was ook zo’n potlood’ –
maar die nu toch ‘blauw’ is geworden. ‘Best belangrijk, beleid maken enzo-
voort, maar als het erop aan komt, gaat het om wat op straat gebeurt. Als daar
ineens iets anders prioriteit heeft, gaat dat voor. Ik kon ook niet zo goed tegen
het manipuleren van cijfers. Registratie is maar net hoe je het wilt doen voorko-
men, zoals bij cijfers over sterkte of prestatiecontracten’. Dit signaleren agenten
ook als het gaat om het diversiteitsbeleid. Het zou vooral om ‘de aantallen’
gaan, gebeuren omdat het ‘moet’, en daarmee meer een ‘politiek issue’ zijn. 

Een noodhulpagent uit Amersfoort was bij de uitreiking van de Diversiteits-
prijs 2008. ‘Ik ben weggelopen toen IJsselland geëerd werd omdat zij de beste
relatieve stijger waren voor het percentage ingekomen allochtone agenten. Dat
bleek 400% te zijn, maar aangezien zij nauwelijks allochtonen hadden, was dat
een aanfluiting. Gegoochel met cijfers’. Een collega uit Deventer had dezelfde
ervaring: ‘Ik was niet de eerste allochtone agent, maar het was nog wel een heel
wit korps. Op papier is er wel van alles over diversiteit, maar in de praktijk is er
toch nog wel veel mis. Alle allochtone agenten voor mij zijn inmiddels vertrok-
ken. Ik kan er met mijn pet niet bij dat IJsselland die diversiteitsprijs heeft
gewonnen: ik was erbij en het deed me denken aan Rotterdam Centrum waar ik
gewerkt heb. Daar werd gezegd dat we harder moesten werken, want zelfs Hoek

1 Het gaat in dit en volgende empirische hoofdstukken om een constructie van de ethnographic
reality of de ethnographic present, dus de verzamelde gegevens ten tijde van het veldwerk (2009 en
2010).
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van Holland deed het beter. Hoe kon dat nou? Wij hadden een systeem van met
z’n tweeën anderhalf uur op de auto en één anderhalf uur binnen om mutaties
te maken van de anderhalf uur daarvoor. Dus zoveel meldingen hadden we.
Maar wat bleek? Op het moment dat er in Hoek van Holland twee woninginbra-
ken waren en er werd er één opgelost, dan was er een oplossingspercentage van
50%. Dus zo werd er naar cijfers gekeken! Dat gevoel had ik nu weer met de
Diversiteitsprijs. Als jij heel gechargeerd eerst nul allochtone collega’s hebt en
dan twee, dan heb je een stijging van 200% [sic] en heb je het goed gedaan’. Een
allochtone agent die al tientallen jaren bij de politie werkt geeft aan dat het
alleen maar om de aantallen gaat en dat er binnen de organisatie niet vooruit
wordt gekeken. Zo gaat het volgens hem overigens ook met de hogeropgeleide
studenten.2 Die zouden na de opleiding geen baan hebben of hetzelfde werk
doen als lageropgeleide studenten, omdat daar bij de instroom onvoldoende over
is nagedacht. ‘En in het team in de binnenstad hadden ze nog geen allochtone
collega. Daarom werd gezegd: wij willen een Turkse collega’. Hij informeert
meteen bij de betreffende agent waarmee ik de noodhulpdienst meeloop: ‘Wat
ga jij nu precies doen?’ De collega: ‘Daar heb ik binnenkort een gesprek over’.
‘Zie je wel, het zou mij niets verbazen als ze helemaal niet weten wat ze precies
met jou aan moeten’. Ook hier wil hij weer benadrukken dat het slechts om de
instroomcijfers gaat en er weinig aandacht is voor het verloop daarna.

6.2.2  Weerstand 

Kritiek op het voorkeursbeleid klinkt ook in deze politieteams. Een wijkagent
vertelt me: ‘Toen ik achttien was heb ik twee keer gesolliciteerd bij de politie,
maar ik werd afgewezen. Ik was niet allochtoon, homofiel of een andere af-
wijking. Als blanke jongen werd ik afgewezen, want ik “paste niet in het
voorkeursbeleid van de politie”. Zo stond het letterlijk in de brief. Het voor-
keursbeleid is mislukt. Het is moeilijk allochtonen binnen te halen en te houden.
Er waren zelfs verschillende toelatingseisen: allochtonen hoefden LBO te
hebben, ik MBO. Op m’n 23e ontving ik een brief: of ik alsnog wilde sollicite-
ren. Binnen vier weken zat ik op de politieschool’. Een noodhulper maakte iets
soortgelijks mee: ‘Met zeventien jaar solliciteerde ik bij Amsterdam-Amstel-
land, maar het was de tijd van vrouwen en allochtonen. Hoe kan ik dat zo stellig
zeggen? Ik had een niet geweldig rapport, maar een meisje dat ik ontmoette
tijdens de tests werd wel aangenomen. Toen hebben we onderling rapporten
vergeleken. Dat van haar was nog slechter dan dat van mij, maar ik werd niet

2 Het initiële politieonderwijs is sinds 2002 ingericht in vijf niveaus (2 t/m 6). Ieder opleidingsniveau
is gekoppeld aan een functie en een rang. De niveaus 2 t/m 4 zijn MBO-opleidingen die verschillen
in duur, vereiste vooropleiding en leeftijd bij aanvang. Zo leidt niveau-2 in anderhalf jaar praktisch
geschoolde VMBO-studenten op tot (niet wapendragende) surveillanten. Niveau-4 is een vierjarige
MBO-opleiding tot hoofdagent. Omdat de politie meer hogeropgeleiden wilde binnenhalen, zijn er
nu ook bachelor (niveau-5) en master (niveau-6)opleidingen. Over deze laatste twee niveaus gaat
bovenstaande kritiek.
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aangenomen, want ik was “niet competent genoeg”. Er stond natuurlijk niet dat
vrouwen en allochtonen voorgingen, maar daar kwam het wel op neer’.

In Amersfoort zitten we aan de koffietafel van de noodhulp. De agenten vertellen mij
over een aanmeldingsformulier: iedereen die een allochtone collega aanmeldt, krijgt
250 euro. Dus heeft een collega zes mensen in de housekeeping geregeld. Er wordt
hard gelachen. ‘Toch weer 1500 euro!’ Dan zegt iemand: ‘Ter Horst3 heeft het
diversiteitsgeld alweer teruggedraaid, omdat de korpsen de quota van allochtonen in
hoge posities niet hebben gehaald. Maar je kunt ze toch niet van straat plukken!’
Anderen mengen zich: ‘Ja, eerst binnenhalen en dan pas kijken of ze geschikt zijn.
Dat kun je niet forceren, maar het is wel jarenlang gebeurd’. 

In Deventer genieten we van het avondeten. Er wordt vol lof gesproken over een
collega die de niveau-5-opleiding mag gaan doen. Ze had eerst te horen gekregen dat
ze weinig kans maakte. Er waren vier plekken en acht sollicitanten, maar alleen
‘geschikten’ werden toegelaten. ‘Tenzij je vrouw, allochtoon en lesbisch bent
natuurlijk’. Als het bekenden zijn, is de beeldvorming toch wat genuanceerder. De
naam van een vrouwelijke allochtone collega wordt genoemd. ‘Ja, bij haar is het
anders, want zijn heeft al een HBO-studie gedaan, een slimme meid! Maar inderdaad,
als lesbische negerin kom je zo binnen’.

Ook als allochtone agenten van bovenaf worden ‘toegevoegd’ aan het team blijkt
‘bekendheid’ een belangrijke reden voor acceptatie te zijn. Tijdens de briefing vertelt
de teamchef van Deventer-Centrum dat hij zojuist heeft gehoord dat ze er iemand bij
krijgen die een leidinggevend traject volgt. Hij heeft gezegd dat de politieman van
harte welkom is, maar dat hij het wel fijn had gevonden als hij hier van tevoren in
was gekend. Dan noemt hij de naam van de nieuwe collega van Antilliaanse her-
komst. Enkele aanwezige politiemensen reageren verrast: dat is waarschijnlijk hun
kickboksleraar. ‘Die kun je er goed bij hebben!’ Als ik later degene ontmoet die deze
politieman vanuit een ander korps heeft ‘binnengehaald’, vraagt hij: ‘Weet jij waarom
hij wordt geaccepteerd?’ Ik: ‘Vanwege zijn kickboksen?’ ‘Ja, precies! Ze kennen hem
van kickboksles. Hij kan goed kickboksen. Daarom krijgt hij status, acceptatie. En
dan is hij ook meteen een goede diender! Dat is toch idioot...’ 

Het lijkt erop dat in de politiekorpsen – evenals bij de centrale overheid – de
beleidsterminologie op rationeel-bureaucratische wijze wordt aangepast om de
weerstand tegen het voorkeursbeleid weg te nemen. Waar eerst in de stukken
vooral over ‘diversiteit’ wordt gesproken, zie ik in latere documenten vooral de
nadruk op ‘kwaliteit’, ‘discriminatie’ en ‘ongelijkwaardigheid’. En bij de feeste-
lijke bijeenkomst voor de kick-off van de Interregionale Expertgroep Diversiteit
beklemtoont een portefeuillehouder diversiteit: ‘Waarom zijn we hier? Gaat het
om diversiteit? Om multicultureel vakmanschap? Om de samenleving? Het gaat
om ons vak! En dat is de samenleving bedienen. Daarvoor moeten we groepen
kennen, dat is ons vakmanschap. Dus hebben we kennis over mensen nodig’.
Ook de portefeuillehouder diversiteit in de Raad van Korpschefs spreekt daar

3 Mevrouw G. ter Horst is op dat moment minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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liever over ‘professionaliteit’ en ‘veiligheid’. ‘Ik ben als politieman niet van de
emancipatie of de integratie, maar van de veiligheid. Maar we hebben wel een
diverse samenleving. En dan is diversiteit geen doel maar een middel: binnen de
organisatie veilig om buiten veiligheid te kunnen bieden. Niet diversiteit maar
professionaliteit in een multiculturele samenleving, waarbij onze taak is:
veiligheid leveren!’ Ondanks deze wisseling in taalgebruik blijft ‘diversiteit voor
de werkvloer een chagrijnig woord’, aldus de vicevoorzitter van de Nederlandse
Politiebond tijdens een seminar over diversiteit binnen politieorganisaties. Een
beleidsmedewerker diversiteit verklaart het vanuit het verleden. Toen diversiteit
nog slechts een social issue was, werden inderdaad allochtonen binnengehaald
die niet aan de kwaliteitseisen voldeden en bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet
voldoende machtig waren. ‘Dat heeft natuurlijk veel kwaad bloed gezet. En
dienders labellen snel. Als je eenmaal zo’n label hebt, kom je er heel moeilijk
van af’. Als ik later een chef van de IBT4-afdeling spreek, geeft hij aan dat door
te veel nadruk op diversiteit van bovenaf de weerstand op de werkvloer alleen
maar groter wordt. ‘Dus wat je doet, is investeren op de korte termijn: even er
flink stevig tegenaan gaan, bijvoorbeeld door een term als diversiteit en multi-
cultureel vakmanschap enorm te boosten en op te blazen, waardoor iedereen al
gelijk in de weerstand zit, van: waar gaat het nu eigenlijk over? Het effect is dat
het dus niks oplost, maar alleen maar meer weerstand geeft’. 

6.2.3  Krampachtig en eenzijdig 

Deze weerstand gaat verder dan de kritiek op het voorkeursbeleid. Het heeft ook
te maken met de ‘krampachtigheid’ waar het diversiteitsbeleid volgens sommige
agenten mee behept is. Het verplichte bezoek aan de plaatselijke moskee in
Amersfoort heeft veel ophef veroorzaakt in het district. Terwijl ik wacht op de
wijkagent spreek ik een rechercheur: ‘Weet je: het zou natuurlijk moeten
verlopen’. Collega Youssef zit tussen ons in. ‘Die moet aan zijn neefje vertellen:
“Daar is een goede sfeer, dat is een goede werkgever”, in plaats van een
verplicht bezoek aan de moskee. Het feit dat het verplicht was, schoot al in het
verkeerde keelgat. Ik ga toch ook niet naar de zwaar gereformeerde kerk in
Woudenberg?5 Ik baalde dat ik moest. Er was veel discussie over. De leiding wil
het beste jongetje van de klas zijn. Was vroeger ook zo met vrouwen, krampach-
tig. Dat ging ook enkel om de aantallen. Daardoor kreeg je minderwaardige
agenten, dat is ook niet goed voor hen. Na vier jaar haakten ze weer af, omdat
ze niet voldeden aan de eisen. Dat is nu ook zo met allochtonen. We moeten
gewoon op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Het komt vanzelf, het
duurt alleen wat langer’. De chef van de noodhulp benadrukt ook de eenzijdig-
heid van het beleid en ziet dat er een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen

4 IBT = Integrale BeroepsvaardigheidsTraining. 
5 Ook in Deventer wordt gewezen op de orthodox-christelijke (en soms xenofobe) bevolking van

delen van het werkgebied van IJsselland. ‘Ze wilden een Turkse teamchef in Staphorst plaatsen. Dat
is uiteindelijk niet doorgegaan, maar dat was ook niet goed gegaan. Die teamchef zelf zag het ook
helemaal niet zitten. Daar zou je eens onderzoek naar moeten doen!’
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‘diversiteit, moslim, Marokkaan’. ‘Toen er ook werd gezegd: iedereen gaat naar
de moskee, ik begrijp de gedachte – ik vind hem goed, begrijp me goed hè –
maar gelijk vanuit diversiteit naar de moskee, dat vind ik niet goed. Wat ik heel
goed vond, is dat er vervolgens wordt gezegd: “Ja jongens, maar we hebben hier
Zon en Schild, dat is een psychiatrische inrichting, is óók diversiteit. Met die
mensen heb je óók te doen. We gaan ook naar Zon en Schild”. Top! En dat was
een initiatief vanuit de noodhulp, doordat wij eigenlijk meteen de stap vanuit
diversiteit naar de moskee te kort, te eng vinden’. Als ik later de districtschef
tegenkom, is hij zich bewust van de weerstand tegen het bezoek aan de moskee.
‘Er waren collega’s principieel op tegen of die zeiden: “Ik ga toch ook niet naar
de kerk in Woudenberg?” Ik heb hen geprobeerd te overtuigen: “Als privéper-
soon respecteer ik jouw principebezwaar, maar als politiefunctionaris in een stad
met veel mensen met een andere etnische achtergrond of een ander geloof, moet
je je hier professioneel in willen verdiepen”. De meesten heb ik overtuigd.
Ongetwijfeld zul je van collega’s horen dat het niks was, maar volgens ons heeft
het wel bewustwording gekweekt’. 

6.3 Scholing over de multiculturele samenleving en ervaringen op de
werkvloer

Voor bewustwording, kennis en vaardigheden kan scholing van nut zijn. Evenals
in mijn eerste onderzoek (Kleijer-Kool, 2008) vinden agenten tijdens mijn
veldwerk in 2009 en 2010 dat er vanuit de organisatie weinig scholing is over
de multiculturele samenleving. 

6.3.1  Nieuwe lichting

Volgens het jaarverslag van het LECD over 2011 is de zogenoemde leerlijn
Multicultureel Vakmanschap in dat jaar geïmplementeerd in alle initiële
opleidingen (van niveau-3 tot en met niveau-6) (LECD, 2012). Mijn veldwerk
vond plaats in de periode daarvoor, dus de aspiranten die ik in de korpsen
ontmoet,6 hebben dit nog niet meegekregen. Zij vertellen dat er in de opleiding
weinig aandacht is voor culturen.7 ‘We hebben volgens mij twee casussen
gehad. Op het gebied van milieu: schapen slachten tijdens het offerfeest. En dan
dus niet in de zin van wat het dan inhield, maar meer dat dat verboden was,
haha, en dat een specifieke groep mensen dat doet. Punt’. Een ander: ‘Ik kan me
één gastcollege van iemand van het LECD herinneren over verschillende
nationaliteiten en hoe bepaalde problemen op te lossen, verder niet’. Een derde
heeft één middag les gehad van ‘een Marokkaanse man uit Utrecht over Marok-
kaanse cultuur, over eerwraak enzo. Die gaf aan: “Marokkanen ontkennen altijd,

6 Sinds 2002 is het initiële politieonderwijs duaal ingericht: leren aan de Politieacademie wordt
afgewisseld met periodes van drie maanden werken in een regiokorps.

7 Dit wordt bevestigd door een onderzoek naar de voorbereiding van agenten in opleiding op het
multiculturele vakmanschap (Kop, Euwema & De Paauw, 2008).
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want anders zijn zij volgens de familie slecht”. Daardoor ging ik er wel iets
anders tegenaan kijken, het meer begrijpen. Eerder dacht ik: wat een sukkels!
En dat terwijl ze bijvoorbeeld gewoon op videobeelden staan!’ En een vierde
weet nog wel van een opdracht om zich met een groepje te verdiepen in een
bevolkingsgroep of cultuur. Haar groepje hield zich bezig met ‘kampers’. ‘Daar
leerden we bijvoorbeeld dat het bij hen ook gebruikelijk is om je schoenen uit
te trekken’. 

Vanaf de niveau-4-opleiding krijgen aspiranten kernopgaven ‘gemeenschap-
pelijke veiligheidszorg’ en ‘jeugdzorg’, waarin aandacht is voor bijvoorbeeld
‘straatcultuur’ en overlastgevende jongeren. Ook leren ze meer algemeen
psychologische inzichten over verhoudingen binnen groepen en de werking van
gedrag (actie-reactie). Of hoe slecht nieuws bij een Marokkaans gezin te
brengen, ‘want zij reageren veel emotioneler’, aldus een aspirant in Amersfoort.
In de nieuwe opleiding zijn studenten ‘zelf verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces’, vertelt een ander. ‘We hebben niet meer klassikaal les, maar je moet
alles zelf opzoeken en uitpluizen’.8 Het thema ‘cultuur’ komt terug in leerop-
drachten die aspiranten in het korps moeten uitvoeren. Daarvoor moeten ze
overal informatie vergaren: in de bibliotheek van de Politieacademie, maar ook
door bijvoorbeeld een wijkagent in het korps of partners als Bureau Jeugdzorg
of Halt te bevragen. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor leren in de
praktijk. Aspiranten hebben in het korps zogenoemde ‘coaches’. Dit zijn veelal
hoofdagenten die hen begeleiden en waarmee ze ook zoveel mogelijk samen in
de surveillanceauto zitten.9

Wat aspiranten leren, sluit volgens hen niet altijd aan bij de praktijk. ‘In de
opleiding wordt het veel te soft geleerd: je moet groepen voorzichtig benaderen,
met ze praten. Maar in de praktijk is het meer zero tolerance, want als je ze één
vinger geeft, nemen ze je hele hand’. Juridisch Engels – waarin specifiek jargon

8 Er is in het algemeen veel kritiek op het politieonderwijs onder aspiranten en oudere politiemensen.
Studenten klagen over het geringe niveau (‘de halve opleiding is knip- en plakwerk’), slechte
examinering, lesuitval, te veel vrije tijd (‘iedereen is altijd blij als de praktijk weer begint’) en
daarmee samenhangend de te lange duur van de opleiding. Bovendien brengt het duale systeem met
zich mee dat aspiranten op straat met situaties te maken krijgen die op school nog niet of juist al
jaren geleden behandeld zijn. Deze kritiek komt terug in opeenvolgende onderzoeken van de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid of later Inspectie Veiligheid en Justitie (2008b, 2010, 2012),
hoewel in dit laatste inspectierapport de nodige verbeteringen worden geconstateerd. De zittende
dienders die oudere politieopleidingen hebben gedaan, vinden dat zij een meer gedegen en
gedisciplineerde opleiding hebben genoten. Zij hadden (intern) minstens anderhalf jaar dagelijks les
voordat ze de straat op gingen. Ook moesten ze meerdere dienstjaren op hun naam hebben om
hoofdagent te worden. De huidige generatie studenten vinden ze vaak te streberig en te mondig (of
eigenwijs). ‘Er komen andere mensen van de opleiding. Zij zien de politie niet meer als een
roeping, als iets dat ik doe voor de rest van mijn leven, maar gewoon als een opleiding. Al snel
kijken ze rond naar iets anders: binnen en buiten de politie. Ze vinden straatwerk niet zo interessant.
Zo worden studenten tegenwoordig ook geschoold: zelfstandigheid, verantwoordelijk voor het
eigen leerproces. Ze moeten alles zelf opzoeken, maar een kind leert ook niet meteen met vork en
mes eten, dus ze moeten zaken wel geleerd krijgen. Wij hadden gewoon boeken en uitleg door een
docent’.

9 Het veelomvattende thema van socialisatie van het politieberoep wordt hier niet nader uitgewerkt.
Zie voor een goed overzicht Smets et al. (2012).
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in het Engels wordt geleerd – is ook onderdeel van de initiële opleidingen. Maar
dat lost niet de taalproblemen op die agenten op straat hebben. Waar dit voor-
heen vooral met Marokkanen en Turken het geval was, komen dienders tegen-
woordig steeds meer Oost-Europeanen tegen die geen Engels en nauwelijks
Duits spreken. Het advies de schoenen uit te trekken bij ‘kampers’ of moslims
stuit soms – naast principiële bezwaren bij agenten – op praktische problemen.
Stel dat je in de noodhulp je schoenen uitdoet en vervolgens een prio1-melding
krijgt, dan kun je niet snel wegrennen. Daarom geven de meeste politiemensen
aan dat ze het alleen doen als het kan.

6.3.2  Zittende dienders

Eigenlijk zien we ditzelfde terug bij de zittende dienders. Ook in de zogenoemde
post-initiële opleidingen is de aandacht voor diversiteit gering. In het algemeen
geldt wel: hoe hoger de rang, des te meer thematische cursussen ontvangt de
politiefunctionaris. Hoewel ‘multicultureel vakmanschap’ voor leidinggevenden
en beleidsmedewerkers een hot item is, is deze term nog nauwelijks tot de
werkvloer doorgedrongen. Alleen een enkele allochtone straatdiender is ermee
bekend. 

6.3.2.1  Bezwaren
De cursussen stuiten op drie bezwaren bij de werkvloer. Ten eerste houden
politiemensen er niet van als dit hen van bovenaf wordt opgelegd. Ten tweede
zien ze niet altijd een goede aansluiting met hun praktisch werk van alledag. Ten
slotte klinkt het argument: ‘wij gaan ons niet aan hen aanpassen’, waarbij ‘hen’
verwijst naar migranten.10 Deze bezwaren komen in de onderstaande voorbeel-
den naar voren.

Uitvoerende politiemensen worden soms verplicht op cursus gestuurd.
Noodhulpers die zien dat ze zijn ingeroosterd voor een cursus over diversiteit
reageren weinig positief. ‘Een hartstikke dure cursus en ik heb er niet eens om
gevraagd. Gelukkig is het niet doorgegaan. Er zijn vast mensen die meer
behoefte hebben aan zo’n cursus, maar ik heb het niet nodig. Ik ga met iedereen
anders om’. Komend jaar volgt hij al een motoropleiding, dat vindt deze agent
belangrijker. ‘Dat is ook hartstikke duur, laat het korps daar geld in steken’. Een
andere noodhulpagent vertelt: ‘Voorheen was het zo, dan werd een jaar “jaar van
diversiteit” genoemd. Nou, dat jaar werd je ermee doodgegooid. En daarna
hoorde je weer een hele tijd niks’. Politieke druk lijkt ook bij de inhoud van
cursussen een rol te spelen. Afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen
krijgen uitvoerende dienders ineens een cursus radicalisering, eergerelateerd
geweld of huisverbod. Iemand die veel lesgeeft aan de Politieacademie vertelt:
‘Er bestaat constant de neiging om de maatschappelijke realiteit dan maar aan
te passen aan de organisatie. Ik kreeg ook vaak de vraag [...]: maak eens een

10 Bij sommige wijkagenten speelt ook het bezwaar ‘tijd’. Ze vinden al die cursussen en studiedagen
zonde van hun schaarse tijd voor de wijk.
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tienpuntenlijst – liefst multiple choice – hoe je een salafistische ronselaar op een
schoolplein kunt herkennen. Dit verzin ik dus niet hè. En toen heb ik het
signalement van D. [haar collega, LK] doorgegeven, haha!’

Cursussen over de waarden en tradities van allerlei culturen zijn in de
beleving van veel politiemensen moeilijk toepasbaar in het dagelijkse politie-
straatwerk. Het is meer gericht op kennis dan op vaardigheden en heeft daarmee
weinig nut voor de praktijk. Het ontbreekt aan handvatten voor specifieke
situaties. Twee docenten die lesgeven over eergerelateerd geweld zeggen dat
‘dat hele culturele verhaal hier razend populair is’. Zij proberen over te brengen
dat het altijd moet gaan om het opbouwen van een fatsoenlijke informatiehuis-
houding. ‘Dat mensen niet weer de “West side story” op gaan schrijven, maar
gewoon een verhaal van feiten’. ‘Wij zagen een tendens dat mensen heel goed
wordt geleerd, als ze proces verbaal moeten maken, vinden we dat altijd terug.
Dan staan er de redenen van wetenschap in en dan moeten ze met de zeven
gouden W’s werken.11 Bij mutaties worden ze vaak slordiger en als er een
hoofddoekje komt, dan gaan ze proza schrijven’. De invloed van culturele
cursussen gaat verder. ‘Dan zie je soms ook eerbegrippen terugkomen als namus
en sheref. En dan denk ik: Hebben mensen het echt zo gezegd of heeft iemand
een cursus gehad?’ ‘Of we komen tegen dat een Marokkaan dat zegt. Wat heel
sterk is, want het zijn Turkse woorden’.

Wijkagenten worden meer geschoold in externe diversiteit dan noodhulpers.
Maar ook daar klinkt het bezwaar van gebrek aan praktische toepassing. 

Ik zit achter in de surveillanceauto bij een wijkagent die een noodhulpdienst draait.
Hij was al drie jaar wijkagent toen hij te horen kreeg dat hij daarvoor een opleiding
moest doen. Ik vraag hem hoe het vindt. Hij slaakt een diepe zucht. ‘Ik ben niet zo
van de verslagen, en dat wordt wel veel gevraagd’. Hij vertelt dat er een vak ‘culture-
le diversiteit’ bij is. Toen heeft hij een verslag geschreven over voetbal, ‘dat is ook
cultuur’. Daarnaast zegt hij weken bezig te zijn geweest met een presentatie over de
Turkse gemeenschap – vanwege een Turkse collega in zijn groepje – ‘maar daar doe
ik later nooit meer iets mee’. Hij lijkt al het geleerde weinig praktisch te vinden. Zo
heeft hij geleerd de ‘wondervraag’ te stellen. ‘Die wordt gebruikt in de hulpverlening:
“Waar verwondert u zich over?” Dat zou ik nooit vragen’. ‘Of we gingen het hebben
over foetussen bij levensfasepsychologie! Dat werd door een wijkverpleegkundige
gegeven. “Waarom moet ik dit weten”, vroeg ik. “Om goed beslagen ten ijs te
komen”, was het antwoord. Later heb ik het gevraagd aan de wijkverpleegkundige
in mijn wijk. Die zei: “Joh, ga jij nou maar boeven vangen, dan doe ik míjn werk! Als
jij het gevoel hebt ‘dat zit niet goed’, dan meld je dat bij mij”. Als ik iemand tref
waar ik dat gevoel bij heb, neem ik hem mee naar het bureau en haal er een GGD-arts
bij die beslist. Vaak heeft het te maken met drugs. Dat zie je aan de ogen, zweten. Dat
leer je door te doen, dat is ook gezond verstand. Dat zie jij ook, als we straks zo
iemand tegenkomen. Daar hoef je niet voor naar een cursus. Binnenkort krijgen we
ook een vak psychopathologie...’ Hij kan het nauwelijks uitspreken en lijkt geen idee
te hebben waar het over gaat. Ik: ‘Dat heeft iets te maken met stoornissen’. ‘O ja.
Nou, die herken je ook wel, maar dat hoef je als agent niet allemaal te kunnen

11 De zeven gouden W’s: Wie, Wat, Waar, Waarmee, op Welke Wijze, Wanneer en Waarom.
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benoemen. Maar weer kreeg ik te horen: “Dan kom je goed beslagen ten ijs, dan weet
je waar andere professionals het over hebben”.’ 

In het kader van terrorismebestrijding is door de afdeling IBT in Utrecht
voorlichting gegeven, bijvoorbeeld wat te doen bij een bommelding. In een
‘beetje Jip en Janneke taal’ kregen agenten onder meer de tip: als je bij een bom
niet meer kunt wegrennen, ga er dan met je voeten naartoe liggen, dat vangt de
druk op. Dat vonden in ieder geval de politiemensen die het mij vertellen niet
bijzonder nuttig. 

Dan het derde bezwaar. In Amersfoort werd een workshop ‘omgaan met
Antillianen’ gegeven vanwege een jaarlijks groot evenement met duizenden
Antillianen. Daar hoorden de agenten: hoe kijken Antillianen aan tegen gezag,
tegen politie? Hoe is hun familiestructuur? Er volgde een tip: houd een Antil-
liaan niet aan in een groep, want dan voelt hij zich beledigd, probeer hem later
alleen in een steegje te treffen en aan te houden. De agent waar ik bij in de auto
zit: ‘Ja hoor, hij is verdachte!’ En zijn collega: ‘Ja, daar gaan mijn nekharen van
overeind staan. We zijn hier in Nederland. Ik houd iedereen en public aan, dus
hem ook’. Zelfs als in lezingen (door collega’s) praktische vaardigheden aan bod
komen, weegt het argument van ‘we zijn hier in Nederland, wij gaan ons niet
aanpassen’ voor sommige politiemensen zwaar. 

Een noodhulpagent uit Deventer woonde een lezing bij van een Turkse en een
Marokkaanse teamchef uit Amsterdam. ‘Het werd op een laconieke manier verteld,
maar de hele zaal kreeg er toch de kriebels van, want het leek alsof ze hun eigen
cultuur een beetje aan het promoten waren’. Ik: ‘Waar kregen jullie de kriebels van?’
‘Wij hebben bijvoorbeeld de ervaring dat Turken en Marokkanen altijd liegen. Toen
kregen we te horen: “Bij die jongens is een dure auto een statussymbool, dus dan
moet je tegen ze zeggen: ‘Hé gast, mooie auto!’” Dus een beetje praatje pot om ander
contact te krijgen of meer los te krijgen. En dan pas een bekeuring geven. Maar mijn
baantje is niet altijd even leuk en mijn boodschap ook niet’. Zijn collega heeft
gehoord waarom ze zo vaak liegen: ‘Wij-cultuur hè. Tenminste, dat is wat mij verteld
is. Ze liegen, want ze willen de familie niet te schande maken. Anders krijgen ze
thuis op hun flikker’. De andere agent: ‘Naarmate ze meer van dat soort voorbeelden
gaven – bijvoorbeeld ook over schoenen uitdoen – merkte je dat de zaal meer ging
zuchten, meer geroezemoes. Wij kregen steeds meer het gevoel van “waarom moeten
wíj ons nou altijd aanpassen?”’

Dit argument wordt ook gebruikt om (bijvoorbeeld als wijkagent) geen vreemde
taal te leren, ‘want we zijn hier in Nederland. Als Turken bij mij aangifte willen
doen, doen ze dat in het Nederlands, of ze regelen zelf iemand die kan tolken.
Als ik iets van hen wil, informatie bij hen kom halen, dan regel ik iemand die
kan tolken. Dat kan een collega zijn of iemand anders’. 

6.3.2.2 Positieve geluiden
Naast bezwaren klinken er positieve geluiden. Cursussen kunnen onderlinge
discussie losmaken. Een agente vertelt dat een oud-collega, een Marokkaanse
man, een paar jaar geleden kwam vertellen over diversiteit. Dat is eigenlijk het
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enige dat ze er nog van weet. Maar ze herinnert zich nog wel dat er binnen het
team veel discussie ontstond over vragen als: zou je je schoenen uitdoen in een
moskee? Of zou je een hoofddoek opdoen als politievrouw? 

De waardering voor cursussen hangt in belangrijke mate samen met het eigen
initiatief van agenten. Dienders die zelf een cursus uitkiezen, zijn er enthousias-
ter over. Zo zocht een wijkagent eigenlijk iets over Arabische culturen, maar dat
vond hij niet. Toen kwam hij terecht bij de cursus ‘interculturele communicatie’
en vervolgens ‘intercultureel horen’. Hij vond het erg leerzaam, met veel do’s
en don’ts. ‘Het had een hoog “o ja-gehalte”, maar soms ook echte eye-openers,
handige handvatten. Bijvoorbeeld hoe je kleine dingen klein moet houden. Ons
Nederlandse denken werkt niet bij allochtonen. Dus geen directe communicatie.
Je moet het anders tegen Turkse of Marokkaanse ouders vertellen, want anders
zeggen ze: “Mijn zoon doet dat niet”. Ze gaven als tip: “Zeg: ‘wij hebben een
probleem’. Dan maak je het een gezamenlijk probleem”.’ Laatst had de wijk-
agent een jongen uit de harde kern op het bureau. Toen heeft hij de handvatten
uit de cursus toegepast. Tot zijn verrassing reageerde de jongen heel anders dan
anders. ‘Het was een rustig gesprek. [...] Ik heb het belerende achterwege
gelaten. Hij voelde de oprechtheid bij mij, denk ik. Normaal ben ik de politie,
nu ging ik het gesprek in om zijn kant te bekijken’. Soms leren wijkagenten op
eigen initiatief wel een vreemde taal, zoals Berbers, en ondervinden daarvan
veel profijt. ‘Ik scoorde hoge punten als ik bij een begroeting mijn hand op mijn
hart legde. Dat had ik geleerd op straat. Maar op die cursus leerde ik wat
erachter zit en welke bewoordingen ik erbij moest gebruiken’. 

6.3.2.3  IBT, ervaringsleren en persoonlijkheid
Ook bij de zogenoemde Integrale BeroepsvaardigheidsTraining (IBT) is
diversiteit steeds meer een onderwerp dat aandacht krijgt. Een chef IBT vertelt
me dat hij kortgeleden een diversiteitsdag heeft meegemaakt: ‘Ik vond het
schokkend te horen dat er zo weinig kennis is over diversiteit en gebrek aan
sensitiviteit bij collega’s om zich daar in te verdiepen’. In Utrecht heeft de
afdeling IBT een diversiteitstraining ontwikkeld, waarbij het voorkomen van
vooroordelen, groepsdruk en uitsluitingsmechanismen centraal staan. In IJssel-
land zijn ze druk bezig ‘multicultureel vakmanschap integraal onderdeel van
IBT te maken’. Eerst worden de IBT-docenten getraind, daarna kunnen zij het
pas ‘uitleren’ aan de agenten. Dit botst weleens met het ‘ontstaansrecht’ van
IBT. Oorspronkelijk is deze training vooral gericht op certificering. Zittende
politiemensen zijn verplicht jaarlijks 32 uur te volgen, waarin schieten, kennis
en technieken van aanhouding en zelfverdediging worden getoetst. Binnen die
32 uur is dus niet veel tijd over voor andere thema’s.

Hoewel sommige politiemensen in de opleiding of later tijdens bijscholing
meer hadden willen horen over de multiculturele samenleving, vinden de
meesten toch dat je vooral leert in de praktijk. Iedere situatie is weer anders. De
variatie in het politiewerk vereist een bepaalde autonomie, juist voor de onderste
regionen van de politieorganisatie. Daarbij zijn informele tips van ervaren rotten
in het vak meer welkom dan verplichte lezingen van bovenaf. ‘Ik kreeg een keer



Hoofdstuk 6130

een goede tip van een ervaren rechercheur. Ik had zo’n schurfthekel aan
Marokkanen, omdat ze er echt zo bij zitten: “Ik verklaar niks, zie maar dat je
bewezen krijgt dat ik die diefstal gepleegd heb, maar ik zeg toch niks”. Toen zei
hij: “Begin eens met ze complimentjes te maken, ze te paaien”. Dat heb ik
opgevolgd. Dus ik begon niet met: “Waar was jij toen en toen? Zeg nu maar dat
jij die inbraak hebt gepleegd!” Dat werkt niet, dan zijn ze gewoon veel te slim.
En ze hebben ook minachting voor onze rechtsstaat: “Ik beroep me op mijn
zwijgrecht, hier heb je het nummer van mijn advocaat”. Maar nu zei ik tegen ze:
“Zo, wat heb jij daar een mooie witte Nikes staan! Nieuw?” Of over hun haar als
ze er allerlei figuurtjes in geschoren hadden: “Zo, hoe lang heb jij in de kappers-
stoel gezeten?” Zijn ze heel gevoelig voor, want dat is status, opvallen. Dan zijn
ze meer bereidwillig om per ongeluk iets te vertellen’. 

Hier zien we een andere reactie op een gelijksoortig advies als bij de casus
van de Marokkaanse en Turkse teamchef uit Amsterdam. Mogelijk heeft dit te
maken met bekendheid – deze noodhulpagent kende de ervaren rechercheur –
maar het kan ook te maken hebben met de setting of persoonlijke attitudes, want
regelmatig komt naar voren dat de persoonlijkheid van de agent de manier
waarop politiemensen omgaan met diversiteit zou beïnvloeden. Dat is slechts tot
op zekere hoogte te trainen. Je moet er ook niet zo’n probleem van maken, aldus
sommigen. ‘Gewoon respect hebben, een beetje van culturen afweten. En hen
behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden’. Toch constateren oudere
dienders dat het wel ‘onoverzichtelijker’ is geworden. ‘Vroeger wist je: je had
de kampers, de Molukkers, die gedragen zich zo en zo moet je ze aanpakken. Nu
is er zoveel diversiteit dat je niet meer weet wat je te wachten staat. Daarom
word je qua bejegening ook steeds meer afhankelijk van individuele capacitei-
ten. Je moet kunnen aanvoelen hoe in die specifieke situatie het beste te hande-
len’, aldus een regionale recherchechef.

6.4  Diversiteitsinitiatieven van onderop

Naast scholing waar uitvoerende politiemensen zelf voor kiezen, zijn er andere
diversiteitsinitiatieven die op de werkvloer ontstaan, zoals multiculturele
projecten en diversiteitsnetwerken. Hoe ontwikkelen die zich binnen de organi-
satie?

6.4.1  Multiculturele projecten

In 2007 gaat in Amersfoort een project van start genaamd ‘Ons, dat zijn we alle-
maal’. Twee studenten hebben in het kader van de module ‘gemeenschappelijke
veiligheidszorg’ een plan geschreven om overlast van Marokkaanse jongens in
verschillende wijken terug te dringen door samenwerking met zelforganisaties
en moskeeën. Eén van de initiatiefnemers vertelt me dat het lang geduurd heeft
om het vertrouwen van de moskeebesturen te krijgen. ‘Voordat we begonnen,
hadden die mensen niet het gevoel dat de politie er voor hen was’. Uiteindelijk
wordt het vertrouwen gewonnen en ontstaan gezamenlijke activiteiten. ‘Actieve
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jongeren uit de moslimgemeenschap’ spreken de overlastgevende jongens aan
en tijdens de vrijdagpreek besteedt de imam aandacht aan ‘problemen met
jongeren’ en de samenwerking met de politie om zo de ouders te bereiken.
Binnen de politie wordt een 8-stappenplan geïntroduceerd waarin onder meer
benadering door agenten en stageplaatsen voor deze overlastgevende jongens
een plek hebben. Collega’s gaan naar voetbaltoernooien in de moskee en
wijkagenten worden betrokken bij het opzetten van netwerken. De overlast zou
door het project zijn verminderd en er zijn meer meldingen en aangiften vanuit
individuen en organisaties gekomen. ‘Op een gegeven moment werd duidelijk
dat onder andere het moskeebestuur kogelbrieven kreeg, maar daar nooit
aangifte van deed, omdat ze niet het gevoel hadden dat de politie er ook voor
hen was. En dat is na afloop wel veranderd. Maar ook op het gebied van
radicalisering. Als jij niet het gevoel hebt dat de politie er voor één ieder is,
maar alleen tegen je is, dan zal je interne problemen niet naar buiten brengen.
Nadat we dat hebben opgezet, hebben wij dus ook op dat gebied veel meer
meldingen gekregen’. Een bestuurslid van een Turkse moskee vertelt in de
plaatselijke weekkrant: ‘De drempel om de politie te bellen is nu veel lager. In
onze gemeenschap gaan we niet makkelijk met problemen naar buiten. Maar we
weten nu, het zijn ónze jongeren en daar moeten we samen met de ouders iets
aan doen’. Voor de politie is het belangrijk netwerken op te bouwen waar ze op
momenten dat er iets gebeurt op terug kan vallen. Zo zijn deze contacten
cruciaal als de film Fitna van Geert Wilders uitkomt in maart 2008. ‘We hebben
dat netwerk toen echt moeten inzetten van tevoren, want we hadden ook
signalen dat het echt mis zou gaan’. De leiding is erg enthousiast over het
project en vindt het van belang om contact te houden met alle bevolkingsgroe-
pen in de samenleving om geen legitimiteit te verliezen. Daarom wordt het
‘breder getrokken’, aldus de districtschef, en gaan naar aanleiding van het
project alle driehonderd politiemensen verplicht op bezoek bij de moskee, zoals
we hiervoor lazen. Hoewel de werkvloer sceptisch is, zet het management het
project in om de regionale diversiteitsprijs te winnen. Het wordt zelfs genomi-
neerd voor de landelijke diversiteitsprijs en door het ministerie van VROM
opgenomen in een lijst van best practices. ‘Het had landelijk misschien nog wel
meer resultaat dan binnen de politieorganisatie zelf’, erkent de initiatiefnemer.12

We zien hier dat het initiatief van een enkele straatdiender binnen de kortste
keren wordt geïnstitutionaliseerd – à la het politiemanagementmodel – en
vervolgens van bovenaf terechtkomt bij de werkvloer en daar dan weer weer-
stand oproept.

12 Dit lijkt een vorm van consequentieel legitimiteitsmanagement (zie hoofdstuk twee). Door
symbolische maatregelen en de nadruk op resultaten probeert het management legitimiteit te
krijgen, maar het is de vraag of het feitelijk functioneren in de praktijk verandert.
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6.4.2  Diversiteitsnetwerken

Iets soortgelijks gebeurt bij interne netwerken van ‘biculturele agenten’. ‘Ik hou
niet zo van het woord “allochtoon”, dus vandaar “bicultureel”.’ Beide korpsen
kennen zo’n netwerk. In Utrecht is dat het Kleurrijk Netwerk Politie Utrecht
(KNPU) en in IJsselland het Netwerk Turkse Collega’s (NTC). De programma-
manager diversiteit van IJsselland heeft dit NTC wel gevraagd waarom het zo
heet. ‘We hebben ook Surinaamse collega’s, Antillianen. We hebben gewoon
een diversiteit aan allochtonen die we steeds meer binnen krijgen. [...] Noem het
gewoon desnoods “Netwerk Nieuwe Nederlanders” of “Intercultureel Netwerk”.
Zet dat netwerk gewoon open, voor iedereen toegankelijk!’ Er zijn overigens
ook homo- en vrouwennetwerken in de korpsen actief.

Vaak is zo’n netwerk ontstaan uit onvrede op de werkvloer. Het KNPU is in
2007 met acht agenten begonnen ‘vanwege een behoefte aan intermezzo,
ervaringen delen. Maar eigenlijk toen we bij elkaar kwamen, hadden we zoiets
van: “Nou, we kunnen het wel over die ervaringen hebben en over dingen die
fout gaan, maar laten we er dan ook wat aan doen en laten we ons organiseren”.’
Het valt op dat ook zo’n initiatief van onderop al snel wordt geïnstitutionali-
seerd. De oprichters van beide netwerken in Utrecht en IJsselland die ik spreek,
vertellen trots dat ze zijn erkend door de korpsleiding. Dit brengt faciliteiten met
zich mee, maar vooral de mogelijkheid om het management gevraagd en
ongevraagd van advies te dienen. Zo worden ze gehoord en kunnen zaken
veranderen. Gezamenlijk douchen is bijvoorbeeld voor sommige agenten een
probleem. Via het NTC is in IJsselland een afgesloten douchecabine gereali-
seerd. En er wordt aandacht gevraagd voor het voedsel (zonder varkensvlees)
in kantines of tijdens ME-inzetten. 

Een ander soort netwerk is de zogenoemde Expertgroep Diversiteit. Nadat
deze in 2002 op landelijk niveau van start is gegaan, ligt vanaf 2010 de nadruk
op interregionale expertgroepen (zie hoofdstuk vier). In IJsselland vindt eind
2010 de kick-off  plaats van de eerste interregionale expertgroep van vijf korpsen
in Oost-Nederland. Er zijn veertig leden, allochtoon en autochtoon, maar als ik
om mij heen kijk zie ik weinig autochtone vrouwen. Het zijn allemaal uitvoeren-
de politiemensen, agenten ‘met expertise op welk multicultureel vlak dan ook’,
aldus een lid. De programmamanager diversiteit vertelt dat de expertgroep
‘onzichtbare collega’s met hun kwaliteiten zichtbaar moet maken’. Via een
sollicitatieprocedure zijn ze geworven en daarna hebben ze een intensieve
speciale opleiding gevolgd. Doel is ‘multicultureel vakmanschap nog beter te
implementeren in het operationele proces van de politie’, aldus de BeHr Groep13

die de opleiding heeft ontwikkeld. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst krijgen
ze – allemaal in officieel tenue – de certificaten uitgereikt. Nu moeten ze aan de

13 De BeHr Groep staat voor Berragiy-Ezzarqtouni Human Resources. De oprichters zijn afkomstig
van de politie en geven nu aan allerlei organisaties trainingen en advies over multiculturele
diversiteit. 
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slag in de verschillende korpsen om daar advies te geven bij ‘multiculturele
problemen’. 

Hoewel de expertgroep bestaat uit uitvoerende politiemensen en het onder-
linge lerende vermogen centraal staat, zien we ook hier weer een beweging
richting het politiemanagementmodel. ‘Nu is het tijd om het te borgen in de
organisatie’, aldus een portefeuillehouder diversiteit tijdens de bijeenkomst. Het
LECD is verantwoordelijk voor ‘het certificeren en monitoren van de kwaliteit
van de opleiding’. Van bovenaf wordt dit initiatief op uniforme wijze beheerst.
Maar hoe ervaart de gemiddelde straatdiender het? Iemand die ook al in de
landelijke expertgroep zat, vertelt dat hij in het hele land is geweest voor advies,
maar weinig in zijn eigen regio (IJsselland). ‘En ik weet uit eigen ervaring dat het
wel speelt. De expertgroep werkt vraaggestuurd. Vaak via leidinggevenden – daar
is een aanvraagformulier voor – die vinden dat er externe hulp moet komen. De
werkvloer zit er niet altijd op te wachten, dus je wordt niet overal enthousiast
ontvangen. Je moet ook niet aankomen met een houding van “wij weten het
beter”, want dan word je zeker niet geaccepteerd’. De directeur van het LECD
– die ook bij de feestelijke kick-off is – weet van de afwijzende houding van
sommige collega’s. ‘Jullie als ambassadeurs moeten die angst en weerstand
ombuigen met jullie enthousiasme. Jullie zijn als stenen die je in de rivier gooit,
zodat de stroom nooit meer hetzelfde zal zijn. Wees niet te bescheiden, pak je
ruimte en acteer vanuit je hart’. Als ik twee weken later tijdens een nachtdienst
navraag doe bij twee noodhulpers, weten zij niets van de interregionale expert-
groep diversiteit. ‘Dat gaat helemaal langs ons heen’. En eigenlijk vinden ze het
ook niet nodig, want ‘nee, ik heb nooit het gevoel dat ik tekortschiet’. Ook
anderen bij wie ik later informeer kennen de expertgroep niet. Dat onderkent
ook het hogere kader in de organisatie. De programmamanager diversiteit wil
de negen expertgroepleden uit IJsselland in 2011 meer gaan ‘positioneren’. ‘Je
hebt een teamleider op die expertgroep en die teamleider krijgt straks een vraag,
bijvoorbeeld: “Er is een Turks meisje weggelopen. De wijkagent weet niet hoe
hij moet beginnen of hoe hij dat het beste moet aanpakken”. Daar zou je dan een
expertgroeplid voor kunnen vragen, maar “we lossen het allemaal wel op onze
eigen manier op”. Het is wel zo dat we nog wat meer moeten doen aan marke-
ting, want ze weten ons nog niet te vinden. [...] Ja, we wachten op een vraag,
maar dan moet je wel bekend zijn. Dus eerst aan de voorkant laten zien wat je
aanbod is: wie zijn we, waar staan we voor en wanneer zou je een beroep op ons
kunnen doen?’ Ook de chef IBT wil dat de expertgroepleden zichzelf presente-
ren tijdens IBT in het eerste kwartaal van 2011 en dat zij een les geven over
bewustwording rondom diversiteit. Wellicht dat deze bekendheid de acceptatie
bij de gemiddelde straatdiender doet toenemen.

6.5  Interne verhoudingen

Hoe zijn de onderlinge relaties op de werkvloer? En hoe zien de uitvoerende
politiemensen de rol van het management? Deze vragen staan in deze paragraaf
centraal. 
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6.5.1  Gekookte kikker syndroom: anders zijn en aanpassing 

Soms geven agenten aan dat het belangrijk is diversiteit – op allerlei fronten –
in een team te hebben. ‘Dat brengt ook variatie in optreden en zo kun je van
elkaar leren. Maar daar moet je wel voor open staan’. Vaker wordt de nadruk
gelegd op de ‘afwijkende’ etniciteit, op het anders zijn. Een Surinaams-Neder-
landse agent vertelt in de auto van een akkefietje met een Surinaams-Nederland-
se man. Zijn vrouwelijke (autochtone) collega: ‘Dus je eigen soort probeert je
uit?’ ‘Nee, mensen doen wel vaker moeilijk. Dat heeft niets met eigen soort te
maken’. Als ik vraag welke ervaringen van de werkvloer bij het KNPU terecht
komen, vertelt één van de oprichters: ‘Eigenlijk heel breed. Ik zal maar beginnen
bij hetgeen altijd genoemd wordt: de cultuur. Een homogene cultuur waarbij
anders zijn wordt afgestraft. Het uitsluitingsmechanisme: zodra je niet binnen
het plaatje past, dan ja, dan gaan alle sirenes af bij wijze van spreken, en dan ben
je raar’.

Een chef IBT vertelt over een Turkse aspirant die tijdens een zogenoemde teamtwee-
daagse zeer onheus is bejegend: ‘Echt van: “Stom Turkje, houd jij toch gewoon je
bek!” of zoals wij nu met elkaar aan het praten zijn, en gewoon afdraaien en met
iemand anders doorpraten. Gewoon totaal negeren. Niet serieus nemen in een casus:
“Nee, jij maar niet, want jij kan dat niet”. Op die manier, gewoon echt aan de kant
zetten. Onbestaanbaar, onbestaanbaar’. Ik vraag of dit puur discriminatie is of dat het
ook te maken heeft met hiërarchie. ‘Een outsider komt niet zo makkelijk binnen bij
de politie hè? Je moet eerst eens een blauwe broek versleten hebben, voordat je een
keer een beetje het gevoel krijgt dat je inbreng hebt’. Hij vertelt dat hij zich als jonge
agent in zijn eerste team ook echt moest bewijzen. Pas daarna was je vrijgesteld van
‘rotklusjes’ als koffie halen of afwassen. ‘Dat zie je nu nog. Dat haal je ook niet
zomaar weg. Een beetje het “gekookte kikker syndroom”: als je een kikker in koud
water legt en je zet er een vlammetje onder en het water wordt langzaam warm en
uiteindelijk heet, dan zal een kikker uiteindelijk dood gaan. Die reageert niet. Maar
als je een pannetje hebt met heet water en je gooit er een kikker in, dan springt hij er
meteen uit. Dus we zitten gewoon met z’n allen in een cultuur die langzaam maakt
tot wat we zijn, zonder dat we het in de gaten hebben. En we laten het gebeuren’.

In het verlengde hiervan wordt ook wel gesproken over een generatiekloof tussen
ouderen en jongeren binnen de politie. ‘Als je kijkt naar de zeventiger jaren kon je
bij de politie komen zonder diploma, bij wijze van spreken. Het ging erom dat je
grote handen had en dan kon je bij de politie. Nou, vervolgens zijn er allerlei eisen
gekomen en is het politievak ook echt uitgebouwd, waarbij er nu ook HBO wordt
gevraagd. Dat zorgt er dus al voor tussen iemand die in de jaren zeventig is inge-
stroomd en iemand die nu instroomt, dat je een hele andere visie op deze wereld hebt.
Vroeger kon je bij wijze van spreken, op het moment dat je bij de politie kwam, in
je agenda aankruisen wanneer je zou doorstromen naar een volgende functie. Daar
zat tien, twintig, vijfentwintig jaar tussen. En dan komt er iemand, net nieuw, andere
visie, andere tijd, maar ook andere bagage, die datgene wat die ander binnen twintig
jaar aflegt, misschien binnen vier jaar aflegt. Dat soort frictie. [...] Oudere collega’s
zul je vaker horen zeggen: “Dat is te snel. Ga eerst maar heel lang de straat op”. Maar
ja, wat is lang?’
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Flauwe grapjes met (etnische) stereotypen zijn onderdeel van de onderlinge
omgang.14 Zo wordt er gelachen om een Surinaams-Nederlandse collega die
binnenkort naar Suriname op vakantie gaat. ‘Ga je daar een meisje van negen-
tien opduiken? Geen indiaan hoor, want dan komt ze met d’r speer op de
bruiloft!’ In een ander team is de seksuele geaardheid van een vrouwelijke
collega geregeld onderwerp van spot. Ze noemen zich zelfs weleens het ‘potten-
team’. En als blijkt dat een homoseksuele agent het team komt versterken,
vragen de aanwezige politiemannen zich af hoe hij zich – met zijn hoge stem –
in het uitgaansgebied zal handhaven. Nadat een donkere jongen is aangehouden
voor vernieling in de MacDonalds, bijt hij de agente toe: ‘Ik ga ook bij de
politie, dan ga ik alleen maar blanken controleren!’ Later vertelt zij dit aan de
koffietafel: ‘Met andere woorden: wij pakken alleen maar zwarten!’ Een andere
collega: ‘Dat is ook zo, dat zijn de enigen die wat fout doen’. Dan kijkt hij naar
zijn allochtone buurman: ‘O sorry, I.’.15 Quasi grappig kan een autochtone agent
tegen zijn allochtone collega zeggen dat hij morgen alwéér met hem moet
werken. Of twee autochtone agenten die op het rooster zien dat een allochtone
collega aankomend weekend ook nachtdienst heeft: ‘Ga jij maar met hem op de
auto!’ Overigens worden deze opmerkingen ook weleens gemaakt over of
richting autochtone collega’s. Als die er een andere werkstijl op nahouden, wil
niet iedereen met hen werken.16 Als in de wijk een speciale actie met veel
politie-inzet op stapel staat, doen de wijkagenten een korte voorbespreking
tijdens het avondeten. ‘Goede mensen erbij?’ De ander noemt een aantal namen,
waaronder die van een allochtone politieman. Zijn collega verslikt zich bijna:
‘Serieus?’ De ander vindt dat het wel meevalt: ‘Ik heb hem laatst een compli-
ment gegeven, gaat best’. ‘Doe normaal, die zit dus in jouw team’.

Burgers zien vooral het uniform, terwijl collega’s de etniciteit van de persoon
daarachter benadrukken. Zo wordt er hartelijk gelachen om een Antilliaans-
Nederlandse man die de avond ervoor is aangehouden vanwege artikel 8

14 Giselinde Kuipers (2005) stelt dat etnische grappen buiten het publieke domein blijven. Het zijn
grappen die ‘eigenlijk’ niet mogen en daarom binnenskamers in besloten gezelschappen verteld
worden. ‘Etnische humor’ zegt iets over de dynamiek tussen verbod, verzet en plezier: de omzichti-
ge omgang in de Nederlandse samenleving met etnisch verschil geeft etnische grappen de glans van
het verbodene. De grensoverschrijding, het groepsproces dat daarbij hoort, maar ook de context
waarin de grap verteld wordt, zijn hierop van invloed. Hoewel de ruimte om in Nederland vrijuit te
spreken over etnisch verschil sterk gegroeid is, is ze nog altijd niet onbegrensd. En dit besef van
begrenzingen voedt etnische grappen. In alle culturen gaat het merendeel van de humor over
maatschappelijke ‘pijnpunten’: waarover men niet vrijuit spreken kan, daarover maakt men
grappen. In het algemeen zouden moppen vooral horen in een ‘mannenwereld’ en bij lager
opgeleiden (Kuipers, 2001). Dit sluit aan bij de politiecultuur.

15 Al in 1979 hoorden Bovenkerk en Luning dergelijke denigrerende opmerkingen. ‘Het komt ons
voor als typisch voor een samenleving waar mensen nog weinig van de gevoeligheden van
personen van andere rassen begrijpen, dat men meent in hun nabijheid onaangename generalisaties
en stereotypen te kunnen debiteren en zich daarbij te legitimeren met de opmerking: “maar dat geldt
natuurlijk niet voor jou”.’ (Bovenkerk & Luning, 1979:32). Het lijkt erop dat er na meer dan dertig
jaar nog weinig veranderd is.

16 Dit heeft te maken met een basaal menselijk mechanisme: het zoeken naar veiligheid en zekerheid.
We voelen ons veilig en zeker als we ons omgeven met mensen die op ons lijken, die net zo denken
en doen als wijzelf (De Vries, 2010).
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[WVW: rijden onder invloed, LK]. Nadat hij was gehoord mocht hij weer gaan,
maar hij wilde niet. ‘Te gek voor woorden, meestal willen ze liever naar buiten
dan naar binnen!’ Er werd assistentie bij gevraagd en uiteindelijk zetten vier
agenten hem met nogal wat geweld de deur uit. ‘Later die avond kwam hij terug
om verhaal te halen. Toen heeft hij zelfs A. voor racist uitgemaakt! Haha, en A.
is een Turk!’ Ook wordt er nog weer onderscheid gemaakt tussen de ene en de
andere etniciteit. Als ik in een nieuw team vraag hoeveel allochtone collega’s
zij hebben, reageert iemand: ‘Vijf, als je L. ook meetelt. Dat is gewoon een
Nederlander hoor, maar van Ambonese komaf’. Dat geldt niet voor de vier
Turkse collega’s. Die worden ‘buitenlanders’ genoemd.

Allochtone agenten geven aan dat de onderlinge omgang ook in veel
gevallen goed is. ‘Het is niet allemaal negatief. Ik trek me op aan de enthousias-
te collega’s, en die zijn er ook zat’. Maar het valt op dat de nadruk ligt op
uniformiteit en aanpassing. Tijdens een seminar over diversiteit verwoordt
voormalig lector Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Sjiera de Vries het
zo: ‘Het gaat om de acceptatie van het anders zijn. Nu hoor je vaak in de
politieorganisatie: “Je mag best vrouw, allochtoon of oud zijn, maar doe vooral
zoals wij zijn of gewend zijn!”’ Als ik achterin zit, onderweg naar een melding
van een aanrijding, vraagt de autochtone agent: ‘Hoe laat mogen we eten?’ Zijn
Turkse collega kijkt mij aan alsof hij het aan mij wil vragen, maar begrijpt het
dan: ‘O, de Ramadan? Daar doe ik niet aan’. Dat wordt gewaardeerd: ‘Kijk, een
kerel naar mijn hart’. En als we een andere keer terugkomen van een melding
huiselijk geweld bij een Turks stel, beklagen de (autochtone) noodhulpers zich
op het bureau over de taalbarrière. Een Turkse surveillant begrijpt het volkomen:
‘Irritant is dat hè?’ 

De programmamanager diversiteit heeft hier een uitleg bij: The Tale of O.17 Hij tekent
voor mij op zijn whiteboard een groot vierkant met daarin allemaal X-en. Dat staat
voor een homogene organisatie. ‘Allemaal hetzelfde profiel waarop we zijn aangeno-
men. En dan ineens is iemand anders. Ik met een vreemde naam. Ik val altijd op. Dan
ben je vanuit deze theorie een O’. [...] ‘Er zijn ook O-tjes, die willen een X-je
worden. Die laten soort bountygedrag zien, dus dan ben ik gekleurd van buiten en wit
van binnen. Dus ik ga me hetzelfde als jij gedragen. Dus stel dat er een Turk of een
Molukker is aangehouden, en dan zeg ik als Molukse jongen: “Al die Molukkers, dat
zijn allemaal treinkapers”. En iedereen lachen en iedereen ligt in een deuk. Nou, dat
gebeurt nog steeds hoor’.

6.5.2  Voordelen en vraagbaak

Er wordt commentaar geleverd op allochtone collega’s als zij niet correct
Nederlands spreken of slecht te verstaan zijn via de portofoon. Hun etniciteit
wordt onderstreept en tegelijkertijd wordt aanpassing aan de dominante politie-

17 Deze uitleg is gebaseerd op het boek A Tale of ‘O’. On Being Different in an Organization van prof.
Rosabeth Moss Kanter & Barry Stein (1986).
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cultuur vereist.18 Toch benadrukken (autochtone en allochtone) politiemensen
dat allochtone agenten ook iets extra’s bijdragen aan het politiewerk. Vaak gaat
het dan om de taal. Als betrokkenen bij een incident geen Nederlands spreken
kan het handig zijn om een allochtone collega te laten tolken. Soms bestaat de
verwachting of ervaring dat burgers een agent met dezelfde etniciteit eerder in
vertrouwen nemen en zodoende meer politionele informatie geven. Een Turkse
surveillant vindt het een voordeel in deze wijk dat hij Turks spreekt. ‘Zo maak
ik makkelijker contact. Dat geldt voor jong en oud’. Ouderen begroet hij
onderweg in het Turks op islamitische wijze. ‘Jongeren spreek ik bij katten-
kwaad in het Turks aan, want dat komt harder aan. Je spreekt hen dan aan als
grote broer’. Een autochtone collega vindt het overigens een ‘leerpuntje’ voor
deze surveillant om niet te veel Turks te praten. ‘Het kan een voordeel zijn, maar
je blijft wel politieagent’. Ook bemiddeling door een agent met dezelfde
achtergrond tussen burgers onderling of tussen (allochtone) burgers en (autoch-
tone) politiemensen wordt wel als voordeel genoemd.

Sommige allochtone agenten zijn vraagbaak voor andere allochtone colle-
ga’s. Door gesprekken en advies proberen ze hen te helpen aarden in de politie-
organisatie en zo uitstroom te voorkomen. Zij leggen juist de nadruk op de
‘eigen identiteit’. Zo stuurde een docent op de Politieacademie een Marokkaans-
Nederlandse jongen die niet echt geaccepteerd werd in zijn klas naar een student
die al langer bezig was. ‘Ga eens met hem praten, want die heeft het goed voor
elkaar’. ‘En die jongen stond dus op het punt eigenlijk om weg te gaan bij de
politie. Die had het gewoon niet meer naar zijn zin. [...] Waarom ik het goed
voor elkaar had volgens die docent? Dat ik – met behoud van eigen identiteit –
participeerde. Ik kon die jongen helpen, hij is gebleven’.
 Daarnaast zien ze soms voor zichzelf een voorlichtende taak weggelegd
richting autochtone collega’s. ‘Ja, daar heb je een dagtaak aan, haha. Heel veel
vanuit onwetendheid, dat maakt ook helemaal niet uit, maar ook door de
politieke tendens waar we in zitten, heb je altijd wel vragen van: “Hé, hoe zit
dit?” of: “Waarom is dit nou?” of “Ga je mee na de dienst lekker stappen of
drinken?” Dingen die misschien voor anderen heel vanzelfsprekend zijn en die
daar vragen over stellen, en waar je ook over met elkaar in gesprek moet gaan.
[...] Het is natuurlijk wel vreemd dat je één: je overal voor moet verantwoorden,
want zo komt het dan wel over. En twee: je gaat ook als leidend gezien worden.
Dus hoe jij naar dingen kijkt, zo zullen ook al die anderen dat zien. Terwijl elk
mens uniek is en iedereen heeft zo zijn eigen opvattingen, eigen visie. [...] En
voor veel mensen ben ik de enige biculturele collega die ze in hun hele leven

18 Dit heeft te maken met het feit dat etniciteit relationeel en situationeel is. Etniciteit is een voortdu-
rende en systematische communicatie van culturele verschillen tussen groepen die zichzelf
onderscheidend vinden. Deze culturele verschillen worden benadrukt in sociale interactie en het
etnische karakter van sociale interactie is afhankelijk van de situatie (Eriksen, 2002). Etniciteit is
dus geen essentialistisch concept, maar bestaat ‘only in and through our perceptions, interpretations,
representations, classifications, categorizations, and identifications. They are not things in the
world, but perspectives on the world – not ontological but epistemological realities’ (Brubaker,
Loveman & Stamatov, 2004:45). Het (politie)werk is een belangrijke wereld waarin etniciteit en
identiteit worden geconstrueerd (Holdaway & O’Neill, 2007).
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echt meemaken. In hun vriendenkring hebben ze niemand. En voor de rest
moeten ze alles uit de media meenemen. Of hetgeen ze in hun politiewerk aan
criminaliteit meemaken. Nou, dat is niet heel erg gezond, dus op het moment dat
iemand dus vragen stelt, zal ik daar absoluut in meegaan’. Allochtone agenten
wijzen daarnaast in het informatiesysteem soms nadrukkelijk op het ‘cultuur-
aspect’ in bijvoorbeeld een ‘eergerelateerde zaak’ of geven rechtstreeks advies
of om zo hun autochtone collega’s voor te lichten.

6.5.3  Leiding, doorstroom en faciliteiten 

Er bestaat onzekerheid bij sommige – veelal allochtone – politiemensen over of
het management wel echt interne diversiteit wil. Ze vinden dat het onderwerp
ook veel breder gedragen zou moeten worden. Doorstroom heeft volgens hen
pas sinds een paar jaar de aandacht, ‘maar nu wordt het zo geforceerd gedaan dat
dat ook weer kwaad bloed zet’. De agent vertelt van een Turks meisje – nog
jong, een jaar of 26 – die van hoofdagent ineens inspecteur is geworden. Een
slimme meid, HBO gedaan. ‘Erg enthousiast, heel leuk. Zij gaat een leidingge-
vende opleiding doen richting teamchef, dus nog een treetje hoger dan taakveld-
chef. Maar zij heeft net twee jaar straatervaring, dus dat wordt hier niet geaccep-
teerd. Ook stom van de leiding dat ze dat niet inzien en haar hier plaatsen. Ik ben
bang dat collega’s zullen gaan zoeken naar mislukking, of in ieder geval zullen
zeggen bij foutjes: “zie je wel”, maar ze heeft ook nog maar weinig ervaring,
dus dat is niet vreemd’. Een ander bevestigt dat er extra gelet wordt op allochto-
ne leidinggevenden: ‘Want allochtonen staan er bekend om dat ze heel moeilijk
zijn met hun taal, met lidwoorden “de”, “het”. Is het nu “de” huis of “het” huis?
[...] Je kunt je voorstellen hoe zij zich voelen, want er wordt altijd extra naar ze
gekeken. Dus bewijzen, bewijzen, bewijzen’. Dit benadrukken ook andere
allochtone agenten. Op eigen kracht hebben zij zich opgewerkt binnen de
politie. ‘Wat je heel vaak hoort van biculturele collega’s is, en dat heb ik ook
wel ervaren: “Je moet drie keer zo hard werken”. Want als je gewoon je werk
doet, val je niet op. Dus wil jij een beetje opvallen – en dan heb ik het nog niet
eens over doorstromen, maar dat ze zeggen van: “hé, dat is een goede diender” –
dan moet je twee keer zo hard werken. Maar wil je echt verder komen, dan zul
je drie keer zo hard moeten werken. Dat is een behoorlijke druk wat je van
iemand vraagt.[...] Het is niet zo dat ze (leiding, LK) zegt: “Die en die zou wel
eens een hele goeie zijn, laten we die eens benaderen”. Dat gebeurt veel en veel
minder. Dat is voor heel veel collega’s ook wel een reden om zoiets te hebben
van: “Weet je wat? Ik doe mijn werk van negen tot vijf en that’s it”. Het
motiveert niet echt’. Een ander vertelt: ‘Die politie heeft me wel veel opge-
bracht, maar daar heb ik ook zelf heel veel voor moeten doen. Het is niet een
organisatie waarin ze zeggen: “Nou, we vinden jou zo geweldig, we gaan dat
even voor je regelen”. Nee, je zult altijd zelf de regie moeten houden’. 

Het belang van zittende leidinggevenden – vaak witte mannen – wordt
genoemd. Als zij zich actief en positief bezighouden met diversiteit binnen een
team, zou de onderlinge acceptatie en daarnaast het carrièreperspectief van
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allochtone agenten verbeteren. Leiderschap heeft alles te maken met diversiteit.
Het management moet het goede voorbeeld geven en ingrijpen op de werkvloer
als dat nodig is.19 Iemand vertelt van een islamitische HBO-studente die stage
kwam lopen bij de politie. ‘We gaan hier met z’n allen altijd in de kantine eten,
alle afdelingen gaan lekker bij elkaar zitten. En ze heeft me wel eens verteld, en
ik merkte het ook, dat sommige collega’s zich echt schaamden voor haar. En als
je het hebt over multicultureel vakmanschap, dan kun je dat alleen maar dóen.
Je kunt alleen maar die groepen buiten aanspreken als je in staat bent binnen
elkaar aan te spreken. Ik heb altijd geroepen: intern veilig! Interne sociale
veiligheid genereert veiligheid naar buiten. Als die veiligheid intern niet aan-
wezig is, als ik niet mezelf kan zijn [...] dan laten mensen dat gedrag dat ze hier
binnen laten zien, dan laten ze dat ook buiten zien. Maar het gaat ook over
leiderschap. Dat is hier onlosmakelijk mee verbonden’. De informatie van
bovenaf zou ook anders kunnen. Via korpsnet en districtelijke mails – ‘die
worden heel snel weggeklikt, haha!’ – is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld
over de Aanwijzing Discriminatie. Maar het is erg afhankelijk van de individue-
le agent of hij zich daarin verdiept, dus daar bereik je niet iedereen mee. ‘Op het
moment dat je zorgt dat iets alleen maar op papier staat, dan leeft het niet. Een
gemotiveerde leidinggevende, bijvoorbeeld een ploegchef, is belangrijk, die
zegt: “Heb oog hiervoor”, die collega’s persoonlijk aanspreekt. Dan gaat het
leven’.

Er is kritiek op de selectie voor leidinggevenden en de verschillende com-
missies (à la het politiemanagementmodel) die zich hiermee bezig houden. 

Een Turks-Nederlandse brigadier vertelt me dat hij bezig is met een traject om een
leidinggevende opleiding te gaan doen. ‘Ik was al aangemeld voor die opleiding toen
een paar jaar terug ineens die leiderschapscommissie in het leven werd geroepen.
Daar moest ik voor verschijnen. Zelfs de korpschef had al tegen me gezegd: “Daar
moet jij je niet druk om maken, dat komt helemaal goed”. Maar ik had het toch
onderschat, want ik werd afgewezen. Ik moest voldoen aan bepaalde competenties.
Volgens de commissie voldeed ik niet aan “empathisch vermogen” en “kwetsbaar-
heid”. Dat klopt, dat heeft te maken met mijn trots. En is dat cultuurgebonden? Ja.
Ik heb van jongs af aan gehoord dat je je emoties niet mag tonen. En dat zit er
eigenlijk nog steeds in. Dus het wordt wel terecht geconstateerd, maar er wordt niet
op doorgevraagd waar dat nu vandaan komt. Gelukkig is er ook een competentie
“multicultureel sensitief”, dus daar voldoe ik dan weer wel aan!’ Inmiddels is hij
overigens wel toegelaten tot de opleiding. 

Een allochtone ‘toegevoegd leidinggevende’ die kwam vanuit een ander korps, werd
door de BIV20-afdeling van het nieuwe korps weer volledig doorgelicht. Degene die
hem heeft voorbereid op de selectiecommissie vertelt: ‘Hij moest alle dossiers laten

19 Overigens geldt dit ook ten aanzien van vrouwen. Een enkele keer wordt geklaagd over een chef die
‘anti-vrouw’ zou zijn: ‘Die zei gewoon: ‘Een vrouw hoort achter het aanrecht, niet bij de politie’.
En dat is chef!’ Al dertig jaar geleden wees Van der Poel (1983) op het belang van betrokkenheid
van leidinggevenden bij het aantrekken van vrouwen.

20 BIV = Bureau Inlichtingen en Veiligheid.
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zien. Die BIV-er verbaasd: “Je hebt nooit een bakkie21 gehad? Je hebt een heel
schoon dossier!” “Ja”, zegt R., “hoezo? Dat is toch logisch? Waarom zou ik een
bakkie hebben gehad?” Snap je? Die vooronderstelling, de vooroordelen’.

De (hoge) uitstroom onder allochtone agenten heeft volgens mijn respondenten
– naast de soms moeilijke verhoudingen op de werkvloer en de geringe aandacht
voor doorstroom – te maken met het feit dat van bovenaf veel kleine zaken
slecht geregeld zijn. We lazen al eerder over het gezamenlijk douchen en het
voedsel. In de kantines is weinig eten voor moslims. ‘En het politievak is 24 uur
per dag hè, zowel in de ochtend, avond, middag, als in de nachten. Waarbij er
normaal wel wat geregeld is. [...] Maar als je met de ME weg bent voor een
week, dat iedereen een warme hap krijgt en dat er dan soep met gehaktballetjes
is of iets dergelijks. Ja, dat vind ik niet fijn. [...] Dat zijn wel dingen die essen-
tieel zijn voor de cultuur, maar ook of je je gewaardeerd voelt’. 

In IJsselland is tijdens mijn veldwerk net – op verzoek van het NTC en op advies van
de programmamanager diversiteit – besloten om varkensvlees uit de lunchpakketten
van de ME te halen. Dit verloopt nog niet vlekkeloos. ‘Ik heb bij de ME meermalen
gevraagd om een broodje kaas, want er was altijd alleen maar een broodje vlees. Daar
werd totaal geen rekening mee gehouden. Ook niet met vegetariërs. Laatst heeft de
korpsleiding besloten dat er geen varkensvlees meer in de lunchpakketten van de ME
mag. Maar toch had ik recent weer een broodje vlees in het lunchpakket. Toen ik
verhaal ging halen, was de reactie: “Er is tien procent zonder vlees”. Maar ik had
kennelijk niet zo’n pakket. En dat was ook niet de afspraak’. Ook de programmama-
nager diversiteit wordt aangesproken: ‘Nu kreeg ik gisteren een boze collega aan de
telefoon met een heel ongenuanceerde reactie: “Waarom moeten wij ons altijd weer
aan die allochtonen aanpassen?” Die man hield van varkensvlees, maar hij had ook
principieel bezwaar. Ach, dat soort reacties ben ik wel gewend’. 

In Amersfoort is een gebedsruimte op de tweede verdieping. Deze kamer moet
echter gedeeld worden met Slachtofferhulp. Op een middag zit ik te wachten op
een surveillant waar ik mee zal meegaan. Later blijkt dat hij wilde gaan bidden,
maar de ruimte was bezet door Slachtofferhulp. ‘Gelukkig is het geloof flexibel,
ik kan het later inhalen’. Een andere agent vertelt van een onderzoek waaruit
bleek dat heel weinig politiemensen familie of vrienden zouden adviseren om
bij de politie te solliciteren. Toen werden in IJsselland veertig allochtone
collega’s uitgenodigd met de vraag: hoe zit dat bij jullie? ‘Waarschijnlijk in de
hoop dat het hier wel zou meevallen, maar slechts één collega stak zijn vinger
op. Ze reageerden geschokt: zo weinig?’ Hijzelf stak ook zijn vinger niet op: ‘Ik
ben trots op mijn vak en op wat ik bereikt heb, maar ik zou nooit mijn kinderen
adviseren om bij de politie te gaan’.

21 Een ‘bakkie’ is een slechte beoordeling of een disciplinaire maatregel als een agent iets verkeerds
heeft gedaan.
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6.6  Slot

We begonnen in dit eerste empirische hoofdstuk binnen de muren van de
politieorganisatie. In de hoofdstukken vier en vijf bleek dat vanuit de centrale
overheid en de regionale korpsen allerlei beleidsmaatregelen op de werkvloer
van de twee politieteams terechtkomen. Deze werkelijkheid contrasteert met de
ervaring en beleving van straatdienders in de praktijk. Er gebeurt van alles, en
zaken sijpelen ook wel door, maar het wordt door de werkvloer niet altijd zo
beleefd of waargenomen. Het diversiteitsbeleid wordt gekenmerkt door elemen-
ten uit het politiemanagementmodel. Door top-down beheersing van structuren
en resultaten wil het management beter aansluiten bij een multiculturele
werkomgeving. Maar die manier is nu juist waar de werkvloer tegenaan schopt.
In de onderste regionen van de politieorganisatie klinken soms positieve
geluiden, maar is toch vooral de weerstand tegen de aanpak van bovenaf groot. 

Er is kritiek op het personeelsbeleid waarin cijfers de boventoon zouden
voeren en de instroom van allochtoon personeel bijna dwangmatig wordt
gestimuleerd. De diversiteitsmaatregelen worden als krampachtig en eenzijdig
bestempeld. Scholing van nieuwe en zittende agenten op het gebied van
diversiteit is gering. Dat vindt niet iedereen even erg. In ieder geval klinken drie
bezwaren op de cursussen die er zijn: ze moeten niet van bovenaf verplicht
worden, ze moeten toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk en vooral niet gaan
over dat ‘wij ons weer aan hen moeten aanpassen’. Om tegemoet te komen aan
al die gevoelens past het management op rationeel-bureaucratische wijze de
beleidsterminologie aan. Maar dat neemt de weerstand op de werkvloer niet
weg. Sowieso is daar de bekendheid met al die termen zeer gering. De dagelijkse
werkelijkheid in de kantine en op straat lijkt een geheel andere wereld dan die
managementwerkelijkheid. Een wereld waarin uitvoerende politiemensen het
gevoel hebben dat ze vanuit de top van de organisatie en de politiek van alles
krijgen opgelegd, dat volgens hen niet aansluit bij hun dagelijks werk en waar
die top ook geen oog voor heeft.22 

De onderlinge relaties tussen straatdienders spelen zich eveneens veelal af
buiten het gezichtsveld van het management. Bij allochtone agenten wordt vaak
de nadruk gelegd op de ‘andere’ etniciteit, maar tegelijkertijd worden zij geacht
zich aan te passen aan de ‘blauwe’ politiecultuur. Ze vormen een vraagbaak voor
autochtone en allochtone collega’s en bieden soms voordelen in het alledaagse
werk. Dit laatste past binnen het interne diversiteitsbeleid dat het management
voorstaat, maar wordt pas inzichtelijk als je naar de processen op de werkvloer
gaat kijken. Dat geldt ook voor de rol van leidinggevenden. Er is verschil tussen
papier en praktijk. Mooie woorden over doorstroom en leiderschap botsen met
de beleving van veel allochtone dienders. Het management zou deze woorden
niet altijd omzetten in concrete daden. En iedereen op de werkvloer is het erover
eens dat alle voornemens niet lukken als de leiding er niet volledig achter staat.

22 Hoogenboom (2009d) noemt dit ‘verkleutering’ van professionals. Wantrouwen jegens uitvoerders
zou in een ‘ziekelijke hang naar beheersing’ juist de samenleving onbeheersbaar maken.
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We zien binnen de politieorganisatie veel elementen van het politiemanage-
mentmodel. Zelfs initiatieven van onderop worden al snel geïnstitutionaliseerd,
komen dan van bovenaf weer op de werkvloer terecht en stuiten daar vervolgens
op weerstand. In deze context geven uitvoerende politiemensen hun percepties
en houdingen vorm. De vele citaten en anekdotes – vaak opgedaan in het bureau
of achter in de politieauto – die in dit hoofdstuk een plek kregen, tonen een
ideologisch raamwerk waarmee de agenten hun werkelijkheid begrijpen. Het
politiewerkmodel – met haar aandacht voor het proces op de werkvloer en
cultuur – biedt daarom meer verklaringskracht voor wat er werkelijk intern
gebeurt. In de volgende hoofdstukken gaan we naar buiten om te zien wat er op
straat terecht komt van wat politiemensen binnen hebben geleerd en ervaren.



Hoofdstuk 7

Administratie, verveling en sensatie

7.1  Inleiding

De wijken in dit onderzoek zijn al dertig jaar lang – sinds de Minderhedennota
van 1983 – gekenschetst als ‘achterstandsgebieden’ met een ‘cumulatie van
problemen’. Wijken met een negatief imago, ondanks steeds weer nieuwe
benamingen. Wijken waar je spanning en sensatie mag verwachten, ook voor de
politie. In de literatuur en de media wordt immers voortdurend gewezen op deze
wijken met veel allochtonen, de hoge criminaliteit onder bepaalde etnische
minderheden, hun rol in de internationaal georganiseerde misdaad en de
culturele delicten die zij zouden plegen. Ook politieagenten leren daarover in
cursussen. Daarnaast beginnen zij met bepaalde verwachtingen aan de politie-
opleiding. En dan gaan ze aan de slag in deze multiculturele achterstandswijken.
Hoe ziet die alledaagse praktijk eruit? Voldoet die aan de verwachtingen van
dienders? Wat zien ze eigenlijk terug van die multiculturele cursussen en wat
doen ze ermee? 

In de volgende paragraaf bekijken we eerst met welke verwachtingen
politiemensen dit werk zijn gaan doen. Dit contrasteert in § 7.3 met de pogingen
van het politiemanagement om agenten rationeel in te zetten, maar veel meer
nog met een belangrijk deel van de dagelijkse werkelijkheid: binnen zitten en
administratief werk doen. Eenmaal buiten strookt de praktijk ook niet altijd met
de verwachtingen waarmee politiemensen de opleiding begonnen. In § 7.4 zien
we verveling, routine en ‘butzaken’. Hoe gaan agenten nu om met de discrepan-
tie tussen werkelijkheid en verwachtingen? En welke rol speelt multiculturaliteit
daarin? Daarna komt in § 7.5 een ander mechanisme aan bod: het sensationalise-
ren van het werk, in verhalen en in handelen. Ook etniciteit en cultuur zijn hier
onderwerp van. Dit gebeurt op een culturalistische wijze, maar dienders brengen
ook nuance aan.

7.2  Waarom bij de politie?

Politiemensen starten met allerlei denkbeelden aan de opleiding. Als ik ze vraag
waarom ze bij de politie zijn gegaan, zijn de belangrijkste terugkerende reacties:
de spanning, de onvoorspelbaarheid, de afwisseling, de onregelmatigheid, de
actie, de vrijheid, het buiten werken en boeven vangen. Een greep: ‘Als klein
jongetje wist ik het al: ik wil bij de politie voor de actie en sensatie’. ‘Waar
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anderen van angst weglopen, daar lopen wij juist naar toe. Wij staan met onze
neus vooraan. Dat begrijpen sommige mensen niet goed, maar dat trekt ons juist
aan’. ‘Je weet nooit wat je te wachten staat. Iedere dienst is weer een missie’. ‘Je
kunt zelf bepalen wat je doet, je bent dus je eigen werkgever’. ‘Je komt waar
anderen niet komen. Je mag alles wat een ander niet mag. De spanning van
heterdaadsituaties, bijvoorbeeld een inbraak – eindelijk kun je er één pakken –
of een schietpartij, dan is de spanning helemaal te snijden’. ‘Het is mooi om
iemand te pakken die een ander kwaad heeft gedaan’. ‘Boeven vangen is
natuurlijk het mooiste dat er is’.

Minder vaak wordt gesproken over onderlinge loyaliteit, het ‘wij-gevoel’ en
zekerheid. Dit laatste gaat dan vooral om baanzekerheid vanwege de ambtena-
renstatus en wordt met name genoemd door oudere politiemensen. ‘In de jaren
tachtig was het ook crisis, dus ik werd ontslagen als kok. Toen heb ik me
afgevraagd: wat verdient beter en geeft meer zekerheid? Een baan bij de
overheid. Dus heb ik gesolliciteerd via een klein bonnetje uit de tv-gids’. Slechts
een enkeling (van de noodhulpagenten) noemt het helpen van mensen als eerste
motivatie. ‘Het rechtvaardigheidsgevoel, wat betekenen voor de samenleving
[...]. En wat er bij mij wel in zat, was dat het ook echt een politie vóór een ieder
was en ván een ieder. Dat is voor mij altijd wel een drijfveer geweest om bij de
politie te gaan’. 

7.3  Binnen en administratie

Na afloop van de interviews in mijn eerste onderzoek had ik de indruk dat het
politiewerk op straat vooral bestond uit de ene na de andere prio1-melding waar
agenten in allerijl op afgingen. Bovenstaande uitspraken ondersteunen deze
gedachte. Dat beeld hebben veel agenten ook bij aanvang van de opleiding en
houden ze graag hoog. Pas tijdens het veldwerk in dit tweede onderzoek kreeg
ik inzicht in de werkelijke gang van zaken.

Enerzijds doet het politiemanagement er van alles aan om agenten rationeel
in te zetten. In Amersfoort functioneert sinds een paar jaar de ‘wijkrecherche’.
Alle zaken die langer dan zes uur duren worden aan deze afdeling overgedragen.
Voorheen handelden noodhulpers deze zaken vaker zelf af en zaten daardoor
meer binnen. Het instellen van de wijkrecherche moet daarom zorgen voor
‘meer blauw op straat’. In Deventer-Centrum vinden aangiften alleen plaats op
afspraak. Daarvoor is iedere dag één agent ingeroosterd (‘opvang’), die binnen
zit en de aangiften uitwerkt. Alle noodhulpagenten worden geacht tussen
meldingen door op straat te ‘surveilleren’ – ‘dat is alles wat je rondrijdt in een
opvallende politieauto’ –, werkopdrachten van wijkagenten uit te voeren en op
het bureau relevante gegevens in informatiesystemen op te slaan. In diensten die
bekend staan als rustig is de bezetting geringer. In Deventer mogen surveillance-
medewerkers tijdens diensten overdag zelfs alleen op stap, zodat de meldkamer
hen beide op verschillende (‘kleine’) meldingen kan afsturen en capaciteit
bespaard wordt. Beide steden kennen tijdens ‘gewone’ diensten een bezetting
van 1 noodhulpagent op ca. 17.000 inwoners. In de weekenden worden’s nachts
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extra politiemensen ingezet, vaak met tijden die afwijken van het reguliere
ploegensysteem. Dit geldt in Amersfoort ook voor de zogenoemde ‘9-uurs-
dienst’. ‘Die is bedoeld om slimme dieven af te troeven. Die boeven weten
namelijk op een gegeven moment wanneer de wisseling van de diensten bij de
politie is. Dus dan hadden we bijvoorbeeld precies om half 3 een woningin-
braak. Nu is er overlap, dus hebben we altijd een auto op straat’.

Anderzijds betekent politiestraatwerk in werkelijkheid veel binnen zitten en
een overdaad aan schriftelijk werk. De meeste noodhulpdiensten beginnen met
gezamenlijk koffiedrinken en allerlei beslommeringen bespreken, achter de
computer mails en briefings lezen en administratie van vorige diensten uitwer-
ken. In feite dezelfde bezigheden als van een criminoloog die zijn werkdag
begint. Sinds de beroemde Hawthorne-experimenten uit de jaren twintig en
dertig weten we van informele mechanismen die binnen iedere formele bureau-
cratische organisatie bestaan (zie ook hoofdstuk drie). Onderlinge relaties
worden versterkt door een mate van interne solidariteit en afsluiting van de
buitenwereld. Binnen de groep wordt het werk, soms wars van de voorschriften
van het management, geregeld en gereglementeerd. Doelen die van bovenaf
worden opgelegd, kunnen immers met elkaar botsen. Aan de uitvoerders in deze
organisaties de schone taak om die doelen te ‘vertalen’ naar de alledaagse
praktijk en met elkaar in overeenstemming te brengen. We zien hier dat ook
straatagenten dat doen. 

Soms moet er gewacht worden op de politieauto waarin collega’s van de
voorgaande dienst een verdachte naar het bureau brengen. Als het een vroege
dienst betreft gaan surveillancemedewerkers vaak de eerste paar uren niet naar
buiten, tenzij er een melding komt. 

De agenten reageren wat verbaasd dat ik deze dienst meedraai, vooral omdat ik
geïnteresseerd ben in Kruiskamp. ‘Op maandagmorgen is er meestal weinig te doen.
Nu heeft het gesneeuwd, dus krijgen we hooguit aanrijdingen, maar anders is er voor
tien uur niets te doen. Vandaar dat we nog niet direct de straat opgaan’.

Dat heeft in Deventer ook te maken met het moment van de gezamenlijke
briefing. Die vindt plaats om tien uur ’s morgens, dus tot die tijd zijn de nood-
hulpcollega’s vooral binnen bezig. 

Maar ook bij diensten in latere uren valt het me op hoe veel tijd politiemen-
sen binnen doorbrengen. In Amersfoort worden soms zelfs diensten ‘binnen’
gepland. De coördinator noodhulp (CONO) kijkt dan of agenten nog veel
administratie af te handelen hebben. Hun ‘admi-bakje’ is dan rijkelijk gevuld.
De verwerking van processen-verbaal kent een maximale doorlooptijd van vier
weken, dus af en toe krijgen agenten een dagdienst – een ‘admi-dag’ – om dit
bij te werken. Ook in Deventer gebruiken noodhulpagenten hun schaarse
dagdiensten om hun ‘eigen’ 6-uurszaken af te handelen: verdachten en getuigen
horen en dossiers maken.
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7.3.1  ‘Hoe meer informatie, hoe beter’

Na veel contact met burgers – of het nu gaat om een melding of een spontane
ontmoeting of controle op straat – leggen agenten daarover informatie vast in
een politiesysteem. De politie in de risicosamenleving wordt immers steeds meer
geacht veel en vlot informatie te verzamelen om de maatschappelijke risico’s
beheersbaar te houden (Ericson & Haggerty, 1997). De rol van de politieagent
verschuift van boevenvanger naar informatiemakelaar om anderen in de
gelegenheid te stellen hun risico’s te beperken. Zo produceert de ‘moderne’
agent informatie voor allerlei specialistische afdelingen binnen de eigen orga-
nisatie, maar ook voor externe partners zoals gemeenten. Een mutatie is een
registratie over een persoon of gebeurtenis in een politiesysteem. Voor de
basispolitiezorg bestaat het landelijke informatiesysteem Basisvoorziening
Handhaving (BVH). Deze mutaties kunnen weer gebruikt worden in opsporings-
onderzoeken. Çankaya (2012) ziet ‘muteren’ – naast ‘stukmaken’ – als het
nieuwe resultaat van proactief politiewerk. De opkomst van de informatiege-
stuurde politie heeft geleid tot een formeel en informeel adagium van ‘hoe meer
informatie, hoe beter’. Straatagenten stellen de hoeveelheid bureauwerk die dit
met zich meebrengt regelmatig ter discussie. In Deventer kennen ze de zoge-
noemde ‘IGP1 in de nacht’: agenten in een onopvallende noodhulpauto – uit-
gerust met extra apparatuur die gekoppeld is aan een database – voeren allerlei
opdrachten uit. Zo kan de wijkagent opdracht geven om langs te gaan bij
plekken waar jeugdoverlast zou zijn. Als ik vraag wat het voordeel is vergeleken
met de reguliere noodhulp, antwoordt hij: ‘Hier is het verplicht om af te mute-
ren. Dus weer extra schriftelijk werk’.

Ook ‘eenvoudige’ incidenten leveren soms uren administratief werk op.
Meermalen verbaas ik mij erover dat er zomaar twee auto’s lange tijd van de
straat zijn, omdat de agenten bezig zijn met het ‘verwerken’ van een winkeldief.
Aan de koffietafel moppert men er op los: ‘Je kunt zomaar vijf uur binnen bezig
zijn met een rolletje drop!’ Een ploegchef licht toe: ‘Dat is het politiewerk hè,
vijf minuten buiten en weer drie uur binnen. Als de burger het eens wist...’

De late dienst is net begonnen als er een melding komt van een winkeldiefstal. Als
we daar komen, zitten twee veertienjarige meisjes nukkig voor zich uit te kijken.
Alles in de sieradenwinkel is nu te koop voor één euro. De medewerkster veront-
schuldigt zich: ‘Ik moet van mijn baas altijd bellen, dus dat doe ik nu voor één euro
oorbellen. Voorheen gaf ik nog wel eens een fikse waarschuwing’. De meisjes gaan
mopperend mee achter in de politieauto. Op het bureau verhoren de noodhulpagenten
de meisjes, maken er proces-verbaal van op, brengen de ouders op de hoogte en
vullen het zogenoemde LOF in. Dat is het Landelijk OverdrachtsFormulier dat
– afhankelijk van de ernst van de zaak – naar HALT of het OM en de Raad voor de
Kinderbescherming wordt gestuurd. Uiteindelijk zijn de twee agenten ruim drie uur
binnen om de zaak af te handelen en de meisjes weer over te dragen aan hun ouders.

1 IGP = informatiegestuurde politie. 
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Eén van hen is in opleiding en zijn mentor vindt het wel een leerzame ervaring voor
hem om dit van begin tot het eind mee te maken. 

Andere agenten – een dienst later – die dit al wel vaker hebben meegemaakt, hebben
net een winkeldief aangehouden met alle bureauwerk daarna. Als ze eindelijk weer
in de auto zitten, roept de één: ‘Alsjeblieft, geen winkeldieven meer, en al helemaal
geen minderjarigen!’ Ze legt mij uit: ‘Dat is heel veel werk; je moet de ouders
opbellen, een apart LOF-formulier invullen’. Haar collega zegt berustend: ‘Weer tien
minuten naar buiten. We hebben even genoeg binnen gezeten’.

Zelfs een surveillant in opleiding ziet al in: ‘Niemand vindt schriftelijk werk
leuk, maar het hoort erbij. Het liefst wil iedereen hier de straat op. Niveau twee
wordt daar ook voor opgeleid, maar de praktijk is vaak anders’. Sommigen
hebben liever een loze melding dan een echte: ‘Dan heb je een lekkere prio1-
ritje gehad en geen werk’. Quasi grappig verwoorden agenten hun frustratie. Zo
moet iemand steeds niezen. ‘Ja, ik ben vast allergisch voor schriftelijk werk!
Zodra ik achter de computer zit, begint het’. De hondengeleiders waar ik mee
op stap ga, zijn blij dat zij weinig administratief werk hoeven te doen. Noodhulp-
collega’s maken de processen-verbaal op en een hulpofficier van justitie
verantwoordt de inzet van ‘de hond’ in een geweldsrapportage. 

7.3.2  Beperkingen rationele inzet

Als agenten tegen het einde van de dienst geen melding meer hebben, gaan ze
naar het bureau om alles wat nog niet verwerkt is ‘op papier’ te zetten. Soms
zijn ze wel druk met een incident en moeten ze overwerken om alles in het
systeem te zetten. In ieder geval is dit niet het meest geliefde onderdeel van het
werk. Een noodhulpagent heeft pas om half acht ’s avonds tijd om te eten. ‘Een
drukke dienst vandaag. Leuk, veel aanhoudingen! Maar na het zoet komt het
zuur, want nu nog het schriftelijk werk...’ Een vreemd effect lijkt hier dat
iemand die resultaat boekt volgens het politiemanagementmodel, zichzelf in de
vingers snijdt omdat hij vervolgens nogmaals druk is met het (impopulaire)
vastleggen hiervan.

In een landelijk systeem (de ‘Basisvoorziening Capaciteitsmanagement’,
ofwel BVCM) moeten agenten hun uren verantwoorden. Er zijn allerlei codes
voor activiteiten als ‘hulpverlening aan burger’, maar ook ‘algemeen’. In Amers-
foort is dit systeem net ingevoerd als ik daar ben. Men is er nog niet erg mee
vertrouwd en bij het invullen geven dienders elkaar creatieve suggesties. Op de
roosters zie ik dat een half uur onbetaalde pauze expliciet wordt benoemd. Dit
leidt tot kritiek. ‘Dat is onzin, want je kunt in die pauze wel weggeroepen
worden, dus eigenlijk heb je gewoon dienst. Het feit dat het zo op het rooster
wordt weergegeven, zegt iets over hoe de leiding hier denkt’.

De meeste noodhulpagenten in Amersfoort zijn blij met de ingevoerde
wijkrecherche. ‘Wij zijn liever op straat dan dat we bezig zijn met zo’n langdra-
dige woninginbraak’. Bepaalde periodes per jaar worden de agenten ‘uitgeleend’
aan de wijkrecherche. Dan werken ze reguliere dagdiensten. ‘Maar wij worden
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moe van regelmatigheid. Als je eindelijk gewend bent aan de dagdiensten, moet
je er weer uit in onregelmatige diensten’. De meesten hebben dan ook weinig zin
in deze periodes. De beperking van de rationele inzet van de wijkrecherche is
bovendien dat er buiten kantoortijden niet gewerkt wordt (behalve op donder-
dagavond), dus dan doen de noodhulpagenten de zaken alsnog zelf. En: ‘Alles
wat hier in burger loopt, is wijkrecherche, maar als ik iets kwijt wil, zitten ze
vol, met plankzaken en lopende zaken. Dan moet ik het nog zelf doen’. 

In Deventer is degene die op het rooster staat voor het opnemen van aangif-
ten regelmatig onderwerp van collegiale spot. ‘O, heb jij opvang?’ ‘Ja, en
morgen ook’. Hij wordt door collega’s hartelijk uitgelachen. ‘Er staat toch ook
“lulletje van de week” op zijn voorhoofd!’ Later die dag wordt het hem nog
meerdere keren ingewreven. Ik vraag: ‘Is dat geen leuk werk?’ ‘Nee, binnen hè.
Dan zit je maar te wachten. Daar ben je geen agent voor geworden hè’. Een
ander die ‘opvang’ heeft wil van de CPO2-medewerker weten welke aangiften
hij vandaag krijgt. ‘Dan kan ik me geestelijk voorbereiden’. Als hij hoort dat het
iemand is uit de Rivierenwijk, zegt hij: ‘Doe die maar zo laat mogelijk. Ik moet
al zuchten als zij aangifte komt doen’.

Wat zien we hier nu? Actie en sensatie zijn belangrijke motivaties voor
politieagenten om aan de opleiding te beginnen. Ze verwachten buiten druk
bezig te zijn met boeven vangen. Maar dan blijkt er een discrepantie tussen deze
verwachtingen en de dagelijkse werkelijkheid. Straatagenten zijn niet bij de
politie aan de slag gegaan om binnen te zitten en papierwerk te doen. ‘Aan dat
schriftelijk werk heb ik heel lang moeten wennen. Ik had al familie en kennissen
bij de politie, dus ik had wel een idee van wat de politie was. Maar dát had ik
niet meegekregen. Dat viel me vies tegen. Weet je, het is iets noodzakelijks,
maar dat achterhaalde computersysteem: je moet nadenken bij elke stap die je
zet. Dat zou niet moeten en dat maakt het zulk vervelend werk’.3 

Enerzijds worden maatregelen getroffen – passend binnen het politiemanage-
mentmodel – om politiemensen meer op straat te krijgen. Anderzijds zien we
nieuwe ontwikkelingen van bovenaf – zoals extra formulieren voor minderjari-
gen en verplichte mutaties bij de informatiegestuurde politie – die zorgen dat
agenten meer tijd kwijt zijn met administratief werk binnen. 

7.4  Verveling, routine en ‘butzaken’

Als noodhulpagenten dan buiten zijn, is het in veel gevallen eindeloos wachten
op een melding. Er is in de auto alle tijd om genoeglijk te praten over het weer,
de vakantie, de kinderen, de hond, auto’s en de belevenissen van de vorige dag.

2 CPO = Centrale PublieksOpvang.
3 In 2010 krijgt een onderzoek van EenVandaag en de Nederlandse politiebonden veel publiciteit:

82% van de 4600 ondervraagde agenten zou ‘te veel papierwerk en de bureaucratie’ als de grootste
problemen zien. Daarbij klinkt veel kritiek op het ‘tijdrovende’ en ‘ouderwetse’ computersysteem
van de politie. De respondenten zeggen gemiddeld tweederde van hun tijd te besteden aan
administratie(<www.eenvandaag.nl/criminaliteit/36387/agenten_politie_kan_veiligheid_onvol-
doende_garanderen>). 
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Maar er wordt ook veel gemopperd dat het zo rustig is. ‘Wat is het saai vandaag,
echt helemaal niets!’ ‘Dit is echt niet normaal. Vanaf twee uur zes meldingen in
het hele district, waarvan een aantal van onszelf!’4 Agenten worden ongeduldig:
‘Laat het eens gebeuren in Amersfoort. Zo’n grote stad en zo veel mensen!’
Tijdens een zaterdagdienst is het zo stil dat de noodhulper verzucht: ‘Het lijkt
wel zondag...’ Noodhulpers opperen zelfs dat ze weg zouden gaan bij de politie,
als ze altijd zulke rustige diensten zouden hebben. ‘Dit is echt doelloos rondjes
rijden. Daarom ben ik niet bij de politie gegaan!’. Soms krijg ik de schuld: ‘Jij
mag niet meer mee hoor, want dan is er niks te beleven!’ Andere keren betrek-
ken ze het meer op zichzelf. 

Als we na het eten weer in de noodhulpauto stappen, zegt de agent: ‘We gaan weer
boeven vangen!’ De ander klinkt cynisch en hoopvol tegelijk: ‘Eens kijken of de
overval der overvallen gaat gebeuren’. Zijn collega: ‘Nooit als ik dienst heb. Ze
kijken eerst de lijst met personeel door: wie heeft er dienst? En anders sta ik net een
woninginbraak op te nemen’. 

Werk dat zich voordoet is veelal routinematig en daarbij springt multiculturali-
teit niet als eerste in het oog. Agenten controleren ‘verdachte’ voertuigen, delen
waarschuwingen uit voor kleine overtredingen als een nauwelijks ijsvrij
gemaakte voorruit, bekeuren bestuurders voor het rijden zonder gordel of met
telefoon in de hand en fietsers zonder licht, wachten drie kwartier bij een
winkelpand tot de glaswacht de ingeslagen ruit komt repareren, gaan langs
adressen om aangiften op te nemen, te laten ondertekenen of openstaande
boetevonnissen te incasseren, helpen iemand zijn hinderlijk hoge autolampen
beter af te stellen, regelen het verkeer na een aanrijding, sturen dronken mensen
weg die overlast veroorzaken, doen een ‘buurtonderzoek’ na een woninginbraak,
kijken uit naar een golfkarretje dat is ontvreemd bij het ziekenhuis en wijzen
mensen de weg. Hoewel deze werkzaamheden een belangrijk onderdeel vormen
van de dagelijkse praktijk, waarderen politiemensen het regelmatig als ‘onecht’
politiewerk. Dit komt overeen met de bevindingen uit de internationale politie-
literatuur (zie hoofdstuk drie). De rol van de politiefunctionaris is heel diffuus.
Volgens historisch criminologen bestaat het dagelijks politiewerk sinds het
ontstaan van de politie eigenlijk al vooral uit de sociale orde bewaken, de vrede
handhaven en hulp bieden aan burgers bij zeer uiteenlopende problemen.5

4 Naar aanleiding van een ‘postactie’ verzocht de surveillant die in een woning aan het ‘posten’ was
om achter een auto aan te gaan die wegreed bij een vermoedelijk dealerpand en van waaruit een
‘verdacht’ pakketje werd overgedragen.

5 Niet alleen uitvoerende politiemensen waarderen bepaalde werkzaamheden als ‘onecht’ politie-
werk, ook het management benoemt – in navolging op de landelijke prestatieafspraken – ‘oneigenlij-
ke taken van de politie’ waarbij voortaan de focus is gericht op opsporen en handhaven’, aldus een
‘Rapport Niet-Kerntaken’ van de politie Utrecht in 2004.
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7.4.1  Enthousiasme

De discrepantie tussen deze werkelijkheid en de verwachtingen bij aanvang van
de opleiding maakt dat straatagenten niet over alle meldingen die ze krijgen
even enthousiast zijn. Hier geeft participerende observatie mooie inzichten in
verschillen tussen frontstage en backstage behavior (vgl. Goffman, 1959).
Richting burgers kunnen politiemensen heel voorkomend zijn, maar ‘achter de
coulissen’ mopperen ze op tal van meldingen die volgens hen eigenlijk niet tot
het echte politiewerk behoren. Vaak zijn het situaties waar agenten wel druk
mee zijn, maar die weinig prestige of tastbaar ‘resultaat’ opleveren. In hoofdstuk
drie kwamen al de bullshit calls naar voren. In mijn onderzoek wordt gesproken
over een ‘butzaak’6 of, nog minder gecensureerd, een ‘kutmelding’. 

Zo houden agenten niet van woninginbraken en insluipingen. Wél als ze de
boeven op heterdaad kunnen betrappen, maar meestal ontdekken bewoners het
achteraf en mogen de politiemensen de aangifte komen opnemen. En dat brengt
weer het gehekelde bureauwerk met zich mee. Ook de eerder gepasseerde
winkeldiefstallen zijn om deze reden weinig geliefd. Bij gevallen van vernieling,
diefstal of braak wijzen agenten al snel op een verzekering die dat wel dekt,
alsof het daarmee voor hen is afgedaan. Politiemensen zitten niet echt te
wachten op meldingen over geluidsoverlast, bermbrandjes, nepcollectanten,
blowers en verwarde of psychisch gestoorde mensen. Deze laatste ‘categorie’
komt in het volgende hoofdstuk nader aan bod. Voorts klinkt vaak het bezwaar
van saai en langdradig werk.

We krijgen een melding van een poederbrief bij een groot kantoor van een zorgverze-
keraar. De noodhulpagenten vinden het een wat vreemde melding en hebben het idee
dat het om een oefening gaat. Dat was laatst namelijk ook zo bij een melding van een
vechtpartij. Onderweg bellen ze met collega’s om hun vermoedens te delen. Eén van
hen vertelt mij dat je als agent echt niet op zo’n melding zit te wachten. ‘Dan komt
de brandweer en de technische recherche erbij. En wij kunnen alleen afzetten en dan
soms uren wachten en alle namen noteren. Het gaat vast schijtlang duren’.

Ik betrap mezelf er ook op. Na een spectaculaire melding van een vechtpartij
tussen een Turks-Nederlandse en een Russisch-Nederlandse jongen met ernstig
hoofdletsel als gevolg, mogen wij de ‘PD’ (plaats delict) – een groot speelter-
rein – bewaken. Ik help rood-wit afzetlint afrollen en sta ook ‘op wacht’, samen
met twee andere noodhulpagenten. Er is nog geen andere politieauto beschik-
baar, dus ‘het is een flink gebied voor ons drieën om te bewaken’. Nadat ik eerst
wel vereerd ben dat ik word ‘meegerekend’, slaat dit na een uur om in gedeelde
gevoelens van saaiheid, bevroren voeten en honger. 

6 Vermoedelijk wordt hier de eerste medeklinker veranderd van ‘k’ naar ‘b’ om het minder grof te
laten klinken.
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Een andere keer krijgt de chef van dienst tijdens het avondeten een telefoontje uit een
middelgrote stad in het westen. Daar staat iemand ‘onder de tap’7 vanwege een
schietpartij en uit sms-verkeer is gebleken dat hij mogelijk vanavond in Amersfoort
een overval bij een supermarkt gaat plegen met een vuurwapen. Die zou hij ook gaan
gebruiken tegen de politie. Het arrestatieteam (AT) en het observatieteam (OT) zijn
eveneens gemobiliseerd. Iemand zegt: ‘Hij komt uit Curaçao zeker?’ Een ander
reageert: ‘Waarom denk je dat nu weer?’ Men maakt grappen: ‘Jongens, allemaal
wapen checken’. Iedereen kijkt of er genoeg kogels in zitten. Het lijkt een grap, maar
met een serieuze ondertoon. Er is niets bekend over het signalement. Daar zijn de
agenten niet echt blij mee, waar moeten ze nu naar uitkijken? Ook de plek waar de
overval zou plaatsvinden, is niet bekend. Nadat de informatie steeds ‘harder’ wordt,
volgt er een ingelaste briefing waarvoor alle agenten die in dienst zijn, worden
opgeroepen. Iedereen wordt naar supermarkten gestuurd die nog open zijn. ‘Een
pitauto ervoor met als doel die overval stukmaken’. Er staan extra zware vesten in
een hoek. Van hogerhand is bevolen dat die aan moeten. Ik krijg er ook één. Wij
moeten naar de C1000 die om 20.00 uur dichtgaat. Onderweg komen we een AT’er
in een zwarte snelle auto tegen die ‘met toeters en bellen’ richting het politiebureau
rijdt. Eerst lopen we rond in het winkelcentrum terwijl de supermarkt sluit, daarna
rijden we een paar keer achterom. De ‘verdachte’ auto die de agenten opvragen, blijkt
van de schoonmaker te zijn. Het hele verhaal klonk erg spannend, maar uiteindelijk
staan we de hele avond voor verschillende supermarkten waar niets te beleven valt.
De agenten worden er een beetje flauw van: ‘Als het gaat om een Antilliaan: die zie
je in het donker niet zo snel meer. Moet je een grap vertellen, dan gaan ze lachen’.
Ze merken op dat ze niet geboren zijn voor het observatieteam, waarin je vooral veel
moet wachten tot er iets gebeurt, zoals wij nu doen. Aan het eind van de avond doet
de officier van dienst een debriefing en prijst de collega’s voor ‘niet het leukste werk,
maar wel belangrijk’. De gsm van de verdachte is inmiddels op een paar meter
gelokaliseerd, het arrestatieteam gaat erop af. De volgende dienst hoor ik dat hij later
die nacht is aangehouden. 

Als er dan veel meldingen achter elkaar komen, zijn het in de ogen van de
noodhulpagenten niet altijd de ‘goede’. Bovendien hebben ze zo geen tijd om
dat allemaal ‘af te muteren’. Tijdens een late dienst op zaterdag komt er steeds
– als we al richting het bureau rijden – een nieuwe melding. Het ontlokt de
agente de verzuchting: ‘We zijn vandaag wel een beetje de regiohoer, we
worden overal heen gestuurd’. Als we klaar zijn bij een loos alarm van een
muziekvereniging, vertelt zij de meldkamer: ‘Ik durf het bijna niet te zeggen,
maar wij zijn weer met vervolg’. De meldkamer snapt de hint: ‘Ik begrijp het,
ik probeer jullie uit de wind te houden’.

Het verschil tussen de houding voor en achter de schermen blijkt goed uit de
volgende casus. 

We zijn net vertrokken bij een woning waar die middag is ingebroken. In de auto
bestellen de agenten telefonisch een pizza. Precies daarna krijgen we een melding van
een autoinbraak. H. vraagt: ‘Is die al geweest?’ Zijn collega antwoordt bevestigend.

7 De mobiele telefoon van deze persoon wordt door de politie afgetapt omdat hij verdachte is in een
onderzoek naar een schietpartij.
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‘Wat heeft hogere prioriteit denk je?’ E.: ‘Ik denk eten’. H.: ‘Ik denk het ook. Maar
we zijn dichtbij, dus we rijden er wel even langs’. We halen eerst de pizza af en
rijden dan naar een parkeerplaats waar drie jonge mensen bij een auto met ingeslagen
ruit staan te wachten. De vrouw is haar nieuwe BlackBerry kwijt die ze per ongeluk
op de stoel had laten liggen. De agenten reageren zeer meelevend en begripvol, geven
tips en uitleg over de aangifte en vertrekken weer. Eenmaal terug op het politiebureau
heeft de pizza prioriteit. E. zegt: ‘Ik geef na het eten wel weer een drietje...’8 Zijn
collega is het roerend met hem eens. De pizza is nog net warm...9

Tijdens de lunch zit de kantine vol met agenten. De wijkagent wordt gebeld door
iemand van de woningbouw dat er een deur is opengebroken bij een leegstaand pand.
Hij vertelt haar: ‘Ik zal kijken of daar iemand naar toe kan...’ Als hij ophangt, roept
iedereen volmondig: ‘Niet dus!’ Er wordt hard gelachen. Uiteindelijk rijdt de wijk-
agent er zelf maar even langs.

En dat koffie de ‘diesel is voor een politieman’ wordt bevestigd door een andere
agent onderweg: ‘Ik zie een wereld aan overtredingen, maar voor nu is onze
eerste prioriteit: koffie’. In deze voorbeelden zien we dat dienders – achter de
schermen – soms een grote mond hebben over wat neigt naar werkontwijking,
maar uiteindelijk in woord en daad – voor de schermen – toch meestal doen wat
er van ze verwacht wordt.

Gebruik van alcohol of drugs op straat moet de politie zelf constateren om
er iets mee te kunnen, dus agenten zitten vaak niet te wachten op meldingen van
burgers die dat zien. Zo krijgen we een keer een melding dat iemand gezien is
die drugs gebruikte en vervolgens in zijn auto stapte. Of wij even willen gaan
kijken. De agent geeft aan de meldkamer door dat een andere noodhulpauto daar
meer in de buurt is, laat hen maar gaan kijken. Tegen ons zegt hij: ‘Nou en? En
wij dan die hele auto binnenstebuiten keren? Ik snap wel dat het interessant kan
zijn om te zien wie het is, maar als wij hem niet zien gebruiken, mogen we
weinig’.

Agenten balen van meldingen waarbij het in hun ogen gaat om kattenkwaad
door kinderen of jongeren. Optreden tegen ‘onschuldige’ jeugdoverlast zien
politiemensen niet direct als hun taak. En meldingen over voetballende jongens,
driejarigen die water over de schutting gooien of kinderen die eieren tegen
ramen gooien, vinden ze ronduit ‘zielig’. ‘Rijd eerst nog maar een rondje. [...]
Daar hoeven we nu niet met stoom en kokend water heen’. ‘Te gek voor
woorden dat men daar de politie voor belt’. Een enkeling heeft er een verklaring
voor: ‘Ik heb wel het idee dat de politie tegenwoordig sneller gebeld wordt.
Vroeger woonden mensen langer op één plek, kenden elkaar beter en losten het
eerder onderling op. Nu kennen ze elkaar niet meer, dus bij een conflict is het:
“Politie, kom het maar oplossen”.’ 

8 Dit is een ‘3’ op de portofoon, zodat de meldkamer weet dat de surveillanceauto weer beschikbaar
is voor nieuwe meldingen.

9 Meermalen wordt er gemopperd dat meldingen altijd net binnenkomen als ze aan het (warme) eten
zitten. Agenten proberen deze dan ook het liefst te ontlopen.
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In Amersfoort doen agenten een beetje lacherig over de opdracht om ieder
uur langs een adres te rijden waar een directielid van een beursmaatschappij
woont. Zijn organisatie verhandelt aandelen voor een dierproevenbedrijf en
directieleden worden bedreigd door dierenactivisten. De agenten vragen zich af
hoeveel het helpt als de politie ieder uur langs zijn huis rijdt, en zeggen: ‘Ga dan
ook een normale baan zoeken’. Ook ‘posten’ bij een adres is geen populair
politiewerk. 

Op het hoofdbureau in Deventer vraagt de wachtcommandant voorzichtig tijdens het
eten: ‘Als je vanavond nou niets te doen mocht hebben, geen meldingen, willen jullie
dan even langs [adres in de Rivierenwijk, LK] rijden, want daar zou om 22.00 uur
iemand aan de deur komen die hem bedreigt’. De agenten lopen bepaald niet over van
enthousiasme en lijken het niet echt serieus te nemen. Toch rijden we er tegen die tijd
naar toe. De agent zet de auto achteruit op de parkeerplaats met het zicht op de flat.
Hij maakt zijn gordel los: ‘Beetje operationeel erbij zitten’. Even later: ‘Wedden dat
er niks komt, ze ruiken ons op afstand’. We zijn een echte bezienswaardigheid.
Overal verschijnen mensen op de balkons of achter de ramen. Ze roepen elkaar
dingen toe. Soms is het niet te verstaan, vanwege slecht of geen Nederlands. Het is
bijna een gezellige boel. ‘Volgens mij lachen ze ons uit’. Naast ons zit een getinte
jongeman in de auto. Hij zit te bellen en hangt nu op. De agent doet zijn raam open:
‘Wacht u op iemand?’ ‘Ja, op een vriend’. ‘En waar woont die vriend?’ ‘Daar aan de
andere kant’. ‘O, aan de andere kant...’ Even later rijdt de jongen weg. Hij lijkt zich
hier niet meer op z’n gemak te voelen. De andere agent schrijft snel het kenteken op
en belt de meldkamer om het na te laten trekken. ‘Ik gok verdovende middelen’. De
jongen blijkt 20 jaar, komt uit Arnhem en heeft een heel aantal antecedenten op zijn
naam: 310, 350 en 141. De agenten hebben meteen paraat dat dit om diefstal en
geweld gaat. ‘Lekkere jongen..., maar hij had niets openstaan, dus daar kunnen we
niets mee’. Voorts willen ze van de meldkamer weten wie er volgens de gemeentelij-
ke basisadministratie staan ingeschreven op een ander adres. Daar staat een aantal
donkere mannen buiten op het balkon te lachen, te roepen en naar ons kijken. ‘Kijk,
ze bellen elkaar: “de wouten zijn er!”’ De agent vertelt mij: ‘Posten duurt altijd lang,
het is altijd vervelend. Meestal is het niks, maar die ene keer dat het wel iets oplevert,
maakt het ruimschoots goed’. Even later zegt hij: ‘Hij woont drie hoog. Als hij nu
gewoon de voordeur dichthoudt, dan is er toch niets aan de hand?’ Om vijf over tien:
‘Ik vind het wel best. Als hij klappen krijgt, moet ‘ie maar bellen’. We vertrekken
weer.

7.4.2  Huiselijk geweld en afromen

Huiselijk geweld – ook wel cynisch ‘huishoudelijk geweld’ genoemd – is een
bekend voorbeeld van een bullshit call. De noodhulp komt bij autochtonen en
allochtonen voor zo’n melding. Eerst een voorbeeld van een autochtoon gezin.

Een meisje van zes jaar heeft gebeld over mishandeling. Eerst lijkt het om haar te
gaan, later om haar moeder. De agenten haasten zich al iets minder. De moeder doet
open en alles is rustig. Via de portofoon laat E. dit ook weten aan de meldkamer. De
tien jaar jongere vriend van de vrouw heeft haar geslagen en het is niet de eerste keer.
Hij wacht op een plek in een agressietraining. Ze heeft afgesproken met haar dochters
van zes en vier jaar dat zij 112 bellen als mama weer geslagen wordt. In stilte verbaas
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ik mij erover dat je zoiets afspreekt met je kinderen. De meisjes zitten lief op bank,
E. praat even met ze. De vrouw neemt het voor haar vriend op: hij heeft een slechte
jeugd gehad, hij weet van zijn probleem en wil eraan werken, maar er is nog geen
plek bij de agressietraining. Ze gaat met hem trouwen, maar ‘die meiden zijn nummer
één’, dus hij moet wel veranderen. Hij was boos omdat hij de sleutels en pinpas van
zijn vriendin niet kreeg. Uiteindelijk is hij door het bellen van 112 in paniek het huis
uit gerend en heeft haar auto meegenomen. Ze probeert hem op verzoek van de
agenten te bellen, maar zijn telefoon ligt hier in huis. Aspirant F. vertelt van een
vicieuze cirkel bij huiselijk geweld. Ik vraag me af of hij dit geleerd heeft op de
opleiding. E. verwijst indirect naar het ‘landelijk protocol huiselijk geweld en de
politietaak’ als hij uitlegt dat zij de vriend ambtshalve hadden aangehouden, ongeacht
wat zij wil, als hij er tenminste geweest was. Huiselijk geweld staat namelijk hoog
op het lijstje, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook geeft hij aan dat er een
‘afspraak op locatie’ wordt gemaakt. Dit betekent dat de meldkamer deze informatie
ziet als er weer een melding komt en zo noodhulpers beter geïnformeerd op pad kan
sturen. We nemen afscheid.

Later in de auto vertellen de agenten dat er nu ook een zorgmelding naar de jeugdpo-
litie en de Raad voor de Kinderbescherming gaat. ‘Dat gaat zij niet leuk vinden’. Dan
komt men langs om te kijken of de situatie wel veilig en goed is voor de kinderen. Ze
spreken over ‘huishoudelijk geweld’. ‘We komen vaker bij zulke meldingen en dan
horen we altijd: “Maar hij is zo lief, hij heeft spijt, dus ik doe geen aangifte”. En dan
staan we na drie weken weer daar’. 

Als agenten bij allochtonen komen vanwege huiselijk geweld, spelen er volgens
hen ‘extra’ problemen als ‘taal’ en ‘cultuur’ en geen aangifte durven doen.
Doordat ze moeilijker vat krijgen op de zaak, lijken dienders zich er sneller van
af te willen maken. Dit selectieproces duidt op het ‘afromen’ dat in hoofdstuk
drie aan bod kwam. De agent – als street-level bureaucrat – geeft de voorkeur
aan zaken waar zo min mogelijk problemen aan kleven en die eenvoudig met
standaardinstrumenten af te handelen zijn.

We krijgen een melding van huiselijk geweld. Een vrouw zou haar ex-man hebben
bedreigd met een mes. Afgelopen zomer is de politie ook al op dit adres geweest en
was het andersom. De man wacht met zijn schoonzoon buiten. Een andere politieauto
gaat mee ‘op de achtergrond’. De agenten stappen uit. B. praat buiten met de man,
O. gaat naar binnen om de vrouw te horen. De mensen van middelbare leeftijd zijn
van Turkse komaf en spreken slecht Nederlands. B. probeert helder te krijgen wat er
is gebeurd, maar lijkt de man niet goed te kunnen volgen. Het stel blijkt al gescheiden
te zijn, maar woont nog steeds in hetzelfde huis. (Een collega op het bureau becom-
mentarieert later: ‘Dat doen ze allemaal, om een dubbele uitkering te trekken. En dan
wel ruzie maken. Nou, dat gaan wij dus niet oplossen’.) Een neef in een dure auto
arriveert. Hij rijdt terloops tegen een paaltje en loopt flinke schade op, dus hij komt
enigszins geagiteerd binnen. Hij fungeert als bemiddelaar en kan goed Nederlands.
Hij vertelt dat dit al tijden zo doorgaat. Hij probeert te bemiddelen, maar het helpt
niet, dus ‘er moet een oplossing komen’. Die lijken ze van de politie te verwachten.
B. legt meermalen uit dat dat geen politietaak is. ‘Wij zijn er niet om relatieproble-
men op te lossen. Hoe gaat het nu verder als wij zo dadelijk weg zijn? Wij zijn geen
maatschappelijk werk, dus wat nu zodat jullie geen ruzie meer maken?’ Ik begin te
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begrijpen in wat voor moeilijk oplosbare situaties de politie soms komt. Hier merk
je echt het ‘pleisters plakken’. B. legt uit dat zij pas komen als hier een strafbaar feit
wordt gepleegd, zoals het steken met een mes, verder kunnen zij nu weinig doen. Hij
vraagt of één van beiden vannacht ergens anders kan slapen om de rust in ieder geval
even terug te doen keren. Daar lijken ze weinig voor te voelen. ‘Tja, ik probeer alleen
maar mee te denken’. De bemiddelaar praat hele stukken in het Turks met het paar,
tot B. zegt het niet te kunnen volgen. Uiteindelijk vertrekken we in de hoop dat het
rustig blijft. In de auto beklagen de dienders zich over de taalbarrière. Vooral de
vrouw was nauwelijks te begrijpen. ‘En wedden dat ze al heel lang in Nederland
zijn!’ B. vindt het heel irritant als er niet naar hem geluisterd wordt, ‘Daar kan ik niet
tegen. Zo kun je als agent je verhaal niet doen, terwijl jij wel naar burgers luistert’.
Volgens zijn collega speelt ‘temperament’ hier een grote rol. ‘Er komt steeds meer
volk bij, dat is heel kenmerkend bij die culturen’. Hij vertelt van een woninginbraak
waar hij ‘ter plaatse’ kwam. Moeder en kinderen zaten te huilen. Er kwam steeds
meer familie binnen: broer, zus, oom en tante. ‘En die deden allemaal zo dramatisch
dat de kinderen steeds opnieuw begonnen te huilen!’

Dit ‘temperament’ zorgt een andere keer voor hartelijk gelach op het bureau.
Twee agenten rennen weg als er een prio1-melding komt van huiselijk geweld.
De buren hebben van alles gehoord en denken aan mishandeling. Via de
portofoon horen we later van de collega’s die op het adres – waar Marokkaanse
Nederlanders wonen – zijn aangekomen dat het blijkt te gaan om verdriet om
overlijden. Een agente hoort dat en lacht: ‘Ja, die mensen zijn wat temperament-
voller’. 

In de volgende casus zien we hoe dienders wederom hun kennis uit culturele
cursussen opvoeren en aangeven dat een zaak eigenlijk niet ‘des polities’ is.

Een mevrouw heeft gebeld dat een buurman voor haar deur heeft staan schreeuwen
en haar heeft bedreigd. We vinden de flat en A. maakt de haak van de voordeur los,
zodat hij niet kan dichtvallen en collega’s bij nood naar binnen kunnen. A. vraagt
zich af of het slim is om bij de meldster aan te bellen, want dat zou de buurman
kunnen zien en haar niet in dank af kunnen nemen. Zijn collega T. vindt: ‘Dan moet
ze de politie maar niet bellen’. We gaan naar boven en worden binnengelaten bij een
autochtone vrouw van in de veertig. A. vraagt wat er is gebeurd vanavond. Ze vertelt
een heel verhaal over haakjes aan de benedendeur die steeds door een Turkse
buurman ‘met grof geweld’ uit de muur worden getrokken. Er hangt dan een briefje
bij: ‘Niet toegestaan. Een bewoner’. Zij heeft toen op het briefje gezet: ‘Wees zo
flink om je naam te noemen’. De buurman laat geregeld kinderwagens achter in de
centrale hal beneden. Volgens hem mag dat van de woningbouw, volgens de
mevrouw niet. Vanavond stond een kinderwagen ineens buiten. De man is toen
kwaad naar de meldster gestapt en heeft staan schreeuwen voor haar deur, want hij
dacht dat zij dat gedaan had. Volgens haar is niet zo. ‘Ik stond te trillen op mijn
benen. Ik wil hem hier niet meer voor de deur hebben!’ Volgens de vrouw is de man
‘de enige etnische minderheid hier in de flat’. De agenten zeggen later dat ze niet
snappen waar dat nu ineens vandaan kwam. T. zegt wel tegen haar: ‘Mensen uit
mediterrane culturen uiten zich vaak wat gepassioneerder dan wij gewend zijn. Dat
is niet altijd bedreigend bedoeld’. De agenten vertellen haar: ‘Wij gaan nu naar hem
toe, maar wij komen in principe voor strafbare feiten. Meld het dus bij de woning-
bouw, zij moeten hierin stappen ondernemen en kunnen het structureel oplossen. Als



Hoofdstuk 7156

de man medebewoners blijft bedreigen kunnen zij hem uiteindelijk zijn huurcontract
opzeggen’. Dat gaat ze doen. 

Agenten romen bepaalde meldingen of werkzaamheden af, maar ook zaken waar
ze ‘tegen aanlopen’. Zo zien we vanuit de noodhulpauto een bedelende man op
een uitgaansplein. Hij ziet er haveloos uit en is volgens één van de dienstdoende
agenten een ‘junk’. De ander vraagt zich af of hij de man even moet ‘opvragen’.
Zijn collega waarschuwt hem: ‘Weet wat je doet, als hij gesignaleerd staat... Als
hij z’n schoen uitdoet, ga je al van je graatje’.10 Daarop rijden we onverrichter
zake door. Deze discretionaire ruimte gaat verder dan praktische overwegingen
als het vermijden van ongewenst riekende gevolgen. De één roomt sneller af dan
de ander, blijkt uit de volgende anekdote. Een agente vertelt dat zij als biker
stuitte op twee stomdronken Somalische jongens. Ze werden door twee meisjes
meegevoerd richting het station. Op een gegeven moment zei een van de
jongens van alles in het Somalisch, waarop de andere jongen vroeg: ‘Weet je
wel wat hij allemaal tegen je zegt? Hij scheldt je uit!’ ‘Daar zou je die jongen
voor aan kunnen houden, vanwege belediging. Maar je moet je dan beledigd
voelen. Dat gevoel had ik niet, dus ik heb hem niet bekeurd. Maar er zijn genoeg
collega’s die dat wel doen’. Overigens zien we hier ook weer de rol van taal als
barrière in de communicatie.

7.5  Sensatie

Straatagenten ontdekken dus al snel een hiaat tussen hun denkbeelden over het
‘echte’ politiewerk en de dagelijkse praktijk. We zagen dat verveling, routine en
bullshit calls kunnen leiden tot het ontwijken of afromen van bepaalde meldin-
gen. Dit kan in het nadeel zijn van etnische minderheden als politiemensen
taalbarrières of culturele verschillen ervaren. Daarnaast is een belangrijk
mechanisme om met bovenstaande discrepantie om te gaan het sensationaliseren
van het werk. Zo kan de alledaagse werkelijkheid meer in overeenstemming
worden gebracht met de idealen van het politievak. Dit uit zich op verschillende
manieren: in verhalen en in handelen.

7.5.1  Verhalen

7.5.1.1  ‘Je had hier gisteren moeten zijn!’
Dienders vertellen graag verhalen. Aan elkaar, maar ook aan een ‘gast’ zoals ik.
Meermalen uiten ze hun zorgen dat ik het niet tref en het vast heel saai moet
vinden. ‘Vind je het niet saai? Ik hoop net iets leuks te treffen als jij er bij bent,
maar dat gebeurt natuurlijk nooit’. Wellicht dat ik mede daarom regelmatig hoor
tijdens mijn veldwerk: ‘Je had hier gisteren moeten zijn!’ En dan volgt een

10 Als iemand gesignaleerd staat (bijvoorbeeld voor een openstaand vonnis), is de politie bevoegd
deze persoon op last van het Openbaar Ministerie aan te houden (art. 556 Sv) en mee te nemen naar
het bureau. Daar zitten agenten in situaties als deze niet altijd op te wachten. 
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sensationeel relaas over wat er de dag ervoor is gepasseerd. ‘De ene pitrit na de
andere’, een hele reeks spannende meldingen, een spectaculair optreden. Ze
verzekeren me dat het ‘normaal’ veel drukker is. ‘Sinds tijden’ is het zo rustig.
‘Geen één melding op de horecatelefoon. Normaal rammelt die aan één stuk
door! Eind van de maand hè, ze hebben geen geld meer...’ Of het seizoen werkt
niet mee. Als ik al op het goede moment aanwezig ben, bevind ik mij niet op de
goede plek. Ik ben precies met de verkeerde agenten mee. ‘Je had vanmiddag
beter met ons mee kunnen gaan, druk! En een paar mooie aanhoudingen’. Een
ander wil weten wat ik ook alweer doe: ‘O, een multicultureel probleem? Dan
had je net bij ons moeten zijn!’, en vervolgt met een spectaculair verhaal over
een allochtone buurman en een hakbijl. Als straatagenten dan niet zelf dagelijks
iets spannends meemaken, dan toch in ieder geval hun collega. Zo vertelt
iemand me: ‘De afgelopen weken is het rustig. Dat verschilt ook per collega. Ik
heb bijvoorbeeld al drie maanden geen dooie gehad, maar een andere collega al
veertien!’ Overigens hoor ik ook een enkele keer: ‘Het is druk, zeg! Normaal
niet hoor, in zo’n vroege dienst...’. Of: ‘Hollen of stilstaan, dat is politiewerk’.

Een andere variant op het sensationaliseren van het politiewerk is het
verwijzen naar een verder verleden. In het uitgaansgebied was voorheen veel
meer te beleven, aldus agenten. ‘Toen gingen regelmatig grote groepen Turken
en Marokkanen met elkaar op de vuist. Eerst onderling, maar als de politie erbij
kwam, waren ze ineens de grootste vrienden en dan met z’n allen tegen de
politie. Dan werd er flink gevochten. We hebben wel een paar keer op linie11

moeten staan. Iedereen die in dienst was, ging op die melding af, maar met z’n
tienen tegen honderd man begin je niet zoveel. Dan moest de hele regio worden
leeggetrokken’. Ook de hondengeleider weet hierover mee te praten: ‘Twee jaar
geleden hadden we elk weekend wel zulke incidenten. Toen was het elke week
vechten, met een heel stel honden’. Daarnaast zijn de ‘probleemwijken’ nu
rustiger vanwege nieuwbouw en een andere bevolkingssamenstelling, maar
‘vroeger’ was dat wel anders. ‘De Rivierenwijk is nu een doodse wijk geworden,
de laatste anderhalf jaar is het veel rustiger. Daarvoor kwamen we daar heel
vaak, toen was het echt een gevaarlijke wijk. Regelmatig schietpartijen, vecht-
partijen. Wat de achtergrond was? Drugsgerelateerd, familiegerelateerd. Nu zijn
door de herstructurering bewoners weggetrokken en daarmee is ook het mel-
dingenpatroon veranderd’. Oudere dienders vertellen mij afzonderlijk van elkaar
in vrijwel dezelfde bewoordingen:12 ‘Vroeger was het echt een gevaarlijke wijk.
Ik weet nog dat de politie in mijn begintijd bij een melding in de Rivierenwijk
altijd met minimaal twee auto’s er op af moest. Op een gegeven moment was het
zelfs zo erg dat de karabijnen mee moesten. Waarom? Omdat de straten direct
vol stonden als wij er aan kwamen en het zich zo maar tegen de politie keerde.

11 Politiemensen gebruiken veel militaire termen. Naast ‘op linie staan’, hoor ik: ‘hier kunnen we de
oorlog wel mee winnen’, ‘als ze oorlog willen, kunnen ze oorlog krijgen’, ‘frontlinie’ en wordt er
veel gesproken over ‘winnen’ en ‘verliezen’. Ook is het voormalige ‘vuistbusje’ omgedoopt in
‘vredesbusje’.

12 Dit wordt wel verdichting genoemd: meerdere ervaringen en herinneringen smelten samen tot één
(in dit geval sensationeel) beeld.



Hoofdstuk 7158

Er moest ook altijd iemand achterblijven bij de auto, want anders had je vier
banden lek’. Deze verhalen worden met elkaar gedeeld en overgeleverd aan de
jongere generatie om respect af te dwingen. Zo vertellen jonge agenten: ‘De
Rivierenwijk was toen ook buiten Deventer berucht. Ze moesten met twee
politieauto’s de wijk in. Elke dag waren er meerdere meldingen. De familie S.
had een bloedvete tussen twee takken. Er woonden veel Antillianen met
drugsoverlast. Overdag kon het zo uit de hand lopen dat tien collega’s erop af
moesten met pepperspray. Als de verdachte dan geboeid was, wist hij toch nog
te vluchten uit de politieauto. ’s Nachts waren er veel inbraken in garageboxen.
Er woonde te veel van hetzelfde soort. Kampersvolk in hele straten. En dan
kreeg je complete volksopstanden. Hadden er een paar ruzie, dan deed de hele
buurt mee. Elke nacht gingen de ramen eruit’. 

Moors & Witte (2011) spreken in dit verband van invention of tradition (naar
Hobsbawm & Ranger, 1983) en verwijzen naar het treffende citaat van Connie
Palmen in haar roman Lucifer (2007): ‘Gebeurtenissen vinden plaats bij gratie
van hun verhaalbaarheid. Het verhaal volgt niet op de feiten, maar schept de
feiten’. Overigens zijn agenten soms ook in staat hun beleving en verhalen te
nuanceren: ‘Misschien heeft het ook te maken met gewenning, want toen ik hier
begon te werken was ik net van de opleiding af. Alles was nieuw. Nu moet er
heel wat gebeuren, voordat ik onder de indruk ben’.

Het valt op dat er een verschil kan zijn tussen de beleving van straatdienders
en hun superieuren. Als ik de jaarwisselingsnacht meega beklaagt de agent zich
meermalen dat het zo stil is. ‘Ik heb al twaalf jaar dienst met Oud en Nieuw en
de laatste drie jaar in Kruiskamp. Eerder was er veel meer te beleven. Twee jaar
terug had ik nog een dood lijk [sic] op de Magelhaenstraat en vorig jaar waren
er uit de hand gelopen vuren. Nu is het veel te saai, ik wil een andere wijk’. Zijn
chef daarentegen verklaart tijdens de debriefing in de vroege ochtend: ‘Gelukkig
is de jaarwisseling rustig verlopen. Ik ben blij dat iedereen weer in dezelfde staat
hier zit’. Maar ook hier uiten sommige straatagenten zich meer genuanceerd:
‘Niet goed, al die aanhoudingen. Het moet rustig zijn! Wij moeten niets te doen
hebben, anders is heel Deventer in rep en roer!’ Halverwege een rustige nacht
– voordat alsnog een spectaculaire knokpartij plaatsvindt – zegt een agent
realistisch, maar ietwat spijtig: ‘Zo rustig is eigenlijk mooi. Als wij niks te doen
hebben, doen we het goed hè?’ Ik vraag hem: ‘Maar wat heb je het liefste?’
‘Natuurlijk hoop je wel altijd op actie’.

7.5.1.2  Sensationeel heden
Agenten sensationaliseren eveneens het heden in hun verhalen. Ze vertellen mij
tips om gevaarlijke situaties te voorkomen (zie ook hoofdstuk vijf), die tevens
onderling gedeeld worden: zorg dat de deur van een flat altijd open kan, zodat
collega’s je in nood kunnen komen helpen. Blijf na aanbellen nooit voor de deur
staan, maar doe een stap opzij. Doe altijd een ‘voertuigcheck’, onder meer om
te zien of er geen steekwapens tussen de achterbank zijn gestopt. Tijdens de
jaarwisselingsnacht moet de politieauto in het zicht blijven, ‘anders wordt hij
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warm’.13 Ik ontvang instructies over de noodknop van een portofoon en krijg
zelfs de waarschuwing dat ik mogelijk uit de politieauto wordt gezet als het echt
spannend dreigt te worden. Als ik in de supermarkt wat eten ga halen, moet ik
de portofoon meenemen om mee te luisteren, want de agenten die buiten in de
auto op mij wachten, kunnen natuurlijk elk moment een prio1-melding krijgen.

Naast de genoeglijke gesprekjes in de politieauto over het weer en de
kinderen, wordt er uiteraard ook gesproken over het werk. Soms op neutrale
wijze over de ‘pappenheimers’ van de politie – zoals een dakloze alcoholist die
vaak wordt opgepakt wegens openbare dronkenschap: ‘als je met haar levelt kun
je wel met haar lullen’ – maar vaak ook over spectaculaire zaken: moorden,
steekpartijen, militaristische trainingen zonder slaap bij de Marechaussee, en
lijken. ‘Mijn eerste lijk sprong van het ziekenhuis af. Tegenwoordig is er een
speciale dienst die lijken komt opruimen. Voorheen moesten we zelf rapen. Die
geur van lijken is het ergste. Ik kan alles zien, maar niet ruiken’. Het team van
Amersfoort vindt het eigen werkgebied in het algemeen sensationeler dan elders.
Agenten praten schamper over omliggende districten. In hun district is het ‘veel
zwaarder. We hebben hier een hogere meldingsdruk in relatie tot de sterkte.
Amersfoort is wat dat betreft ook zwaarder dan Utrecht’. Woninginbraken
zouden in het district ‘als een raket omhoog’ geschoten zijn in vergelijking met
het jaar daarvoor.

Ondanks dat de onderzochte wijken ‘vroeger’ volgens veel agenten meer
spectaculair politiewerk boden, sensationaliseren ze ook de hedendaagse wijk.
‘In die straat wil je niet wonen. Daar zitten de junkies, de dealers. Een tomtom
zit nog geen kwartier in je auto’. Er wordt gesproken over carjacking op het
centrale plein in de wijk.14 Ik mag mijn tas niet in de politieauto laten liggen als
blijkt dat mijn portemonnee er ook in zit: ‘Dan zou ik hem maar meenemen als
ik jou was, want anders is ‘ie straks weg. Kruiskamp kent veel gelegenheidskra-
ken. Ze zijn niet echt op zoek, maar lopen toevallig langs en zien die tas liggen.
Voor je het weet, hebben ze het raampje ingeslagen en weg is ‘ie. Nu zullen ze
het bij een politieauto misschien niet zo snel doen, maar laten we het risico maar
niet lopen’. Ik hoor over dealen in speeltuintjes, maar alle keren dat ik er met
agenten langsfiets, zien we niets.

7.5.1.3  Multiculturaliteit
Daarnaast wordt het multiculturele aspect in de verhalen van de straatagenten
gesensationaliseerd. Op het bureau vertellen ze me over een groot feest dit
weekend in Kruiskamp ‘met wel een paar honderd Turken. Na sluitingstijd stond
dat ineens allemaal op straat en kregen ze onderling ruzie. Dus iedereen erop af.
Uiteindelijk zelfs de hondengeleider erbij, de hond heeft wel vier keer gebeten!’
Een andere keer hoor ik in Deventer over een (niet-dodelijke) steekpartij tussen

13 Dan zou de politieauto in brand gestoken worden.
14 Carjacking is een samenvoeging van car en hijacking. Het gaat om een misdaad waarbij een auto

gestolen wordt op het moment dat er nog iemand in zit. Meestal is de carjacker gewapend en wordt
de bestuurder onder dreiging van een wapen verplicht uit de auto te stappen.



Hoofdstuk 7160

twee Turkse jongens, waarbij de oudste van achttien jaar de jongste van vijftien
jaar zou hebben gepest en dat moest bekopen met meerdere steken in de borst.
De wijkagent heeft de toegesnelde broer van het slachtoffer meegenomen naar
een rustig plekje ‘om escalatie te voorkomen. Want die Turkse cultuur hè. Dan
komen hele families erbij. Later in het ziekenhuis heeft wel 150 man zich
verzameld. Die families bleken voorheen in een wijk naast elkaar te wonen – ze
kenden elkaar dus al – nu wisten ze door de herstructurering van elkaar niet
meer waar ze woonden. Gelukkig! Daarna moest de politie posten bij het huis
van die dader om hem op te wachten en om te zien dat de familie van het
slachtoffer geen verhaal kwam halen’. Soms klinkt er bijna een ‘concurrentie-
strijd’ door: ‘Zie je wel, dat ons gebied veel multicultureler is?’ 

Als ik in Deventer een vroege dienst meedraai, belt de agente met de collega’s ‘van
de nacht’. ‘Ze hebben vannacht vier Marokkanen aangehouden voor een autokraak.
[...] Het eindigde nogal spectaculair, het fijne weet ik er ook niet van. [...] We
moesten zo maar naar het HB15 komen’. Ik vraag: ‘Wonen hier veel Marokkanen?’
Haar collega: ‘Nee, gelukkig niet! Ze komen hier wel naar toe, voor inbraken en
autokraken. Waarom naar Deventer? Het industrieterrein bijvoorbeeld ligt vlak langs
snelweg. Dat is handig voor medewerkers, maar ook voor inbrekers. Die zijn zo weer
de snelweg op en weg. Marokkanen komen uit Ede, Zeist, Amsterdam. Laatst hadden
we ook een aantal overvallen op winkels door Marokkanen’. Als we na verschillende
meldingen op het hoofdbureau arriveren, komen de collega’s ‘van de nacht’ net naar
buiten. De agenten waar ik mee mee ben, feliciteren hen met de ‘mooie aanhouding’.
De collega’s zijn helemaal opgewonden: ‘Was mooi joh!’ Ze vertellen dat een
getuige zag dat iemand een autoruit insloeg en wat greep. De politie snelde ernaar
toe, verloor hem even uit het oog en zag hem later toch weer. Samen met iemand
stapte hij verderop in een auto, waarna een wilde achtervolging plaatsvond. Vier
politieauto’s scheurden erachteraan, richting een nabijgelegen dorp waar de auto
uiteindelijk is klemgereden in een talud. Aan beide kanten werd er een politieauto
tegenaan gezet. ‘Toen gingen de deuren niet meer open, dus ik bedacht me geen
moment: ik heb de ramen ingeslagen en ze zo over de achterbank naar buiten
getrokken en geboeid!’ Ook in het hoofdbureau praat iedereen opgewonden over ‘die
Marokkanen’. De wachtcommandant vertelt mij dat één van hen nog minderjarig is.
De ouders zijn gebeld, maar spreken geen Nederlands, dus nu is de zus geprobeerd,
maar die hebben ze nog niet te pakken gekregen. ‘Dat heb je dan weer hè’. De ‘buit’,
een navigatiesysteem, ligt ook bij de wachtcommandant. Deze is uit de auto gegooid.
Dat ze met z’n vieren waren, bewijst volgens de agenten wel dat ze niet voor één auto
naar Deventer kwamen. ‘Marokkanen, die ontkennen toch altijd. Al staan ze op
camera. Al zijn ze nu op heterdaad betrapt en is gezien dat ze het navigatiesysteem
uit de auto gooiden? Dan ontkennen ze nog. En als ze dat niet redden? Dan richten
ze het tegen de politie, dienen ze een aanklacht in dat die hen niet goed heeft
behandeld. Zoals laatst bij de overval op een supermarkt. [Een collega, LK] heeft hen
in de knie geschoten toen ze met spullen onder de arm de winkel uit kwamen. Nu
hebben ze een aanklacht tegen hem ingediend dat hij niet had mogen schieten’. De
agenten hebben er geen goed woord voor over. ‘Frappant is dat ze het altijd maar
hebben over respect, maar zelf totaal respectloos doen’.

15 HB = hoofdbureau.
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In de volgende lange casus komt duidelijk naar voren hoe etniciteit en cultuur
gesensationaliseerd worden. Het gaat vooral om de manier waarop agenten over
de zaak spreken. Ze opperen allerlei kennis uit culturele cursussen, zoals
uithuwelijking, ontvoering, eerwraak, schaamte en ‘typisch’ Turkse omgangs-
vormen. Tegelijkertijd brengen ze hier ook nuance in aan door te wijzen op de
gevoeligheid van dit thema en de nadruk te leggen op ‘gewoon een tienermeisje’
met puberstreken en haar ‘moderne ouders’. Voor de leesbaarheid zijn, welis-
waar gefingeerde, namen gebruikt.

Tijdens de briefing horen we dat een Turks meisje uit de Rivierenwijk vermist is.
Eerst wordt er wat lacherig en sarcastisch gereageerd: ‘O, die is zeker uitgehuwelijkt
aan een oudere man die ze niet wil?’ Een ander: ‘Precies wat ik dacht!’ Er gaat een
kopie rond waarop haar gegevens staan. Verder lijkt er weinig mee gedaan te worden.
Totdat officier van dienst Hans en rechercheur Jurriaan binnenkomen. Zij vragen
door: ‘Hoe oud is ze?’ ‘Zestien jaar’. ‘Sinds wanneer is ze vermist? Gisteravond 21
uur?’ Vooral rechercheur Jurriaan vindt het verdacht: ‘En die ouders hebben zich hier
net pas om 14 uur gemeld?’ Ja, dat vindt Hans ook wel vreemd: ‘Als mijn dochter
van zestien ’s avonds om 21 uur de deur uitgaat en die niet achter zich dichtdoet, ga
ik hard aan het zoeken en als ik haar niet kan vinden, dan raak ik in paniek en dan
was ik om 2 uur ’s nachts bij de politie, niet om 2 uur ’s middags’. Hij heeft al met
de ouders gepraat: ‘Die vader leek mij geen conservatieve Turk’. Jurriaan: ‘Dat zegt
soms niks, hoor’. Hans: ‘Nee, weet ik wel, maar ik heb acht jaar tussen hen gelopen,
ik weet wel een beetje hoe het in elkaar zit. Ik heb hem alles gevraagd: uithuwelij-
king, vriendje, prostitutie’. Jurriaan: ‘Dat gaat hij jou echt niet vertellen’. Hans: ‘Tja,
dan heb ik het in elk geval gevraagd’. Vader heeft wel verteld dat ze veel spijbelde.
Jurriaan: ‘Heeft ze antecedenten?’ Wachtcommandant Theo kijkt in het systeem: ‘Ja,
op diefstal. Daarvoor is ze hier geweest’. ‘O, dus ze loopt niet langs het lijntje’. Dat
heeft vader niet aan Hans verteld. Hans moppert tegen mij: ‘Daar baal ik van. Hij
zegt dat er verder niets is dat ik moet weten. Dit vindt hij kennelijk niet relevant. Hij
hangt de vuile was niet buiten. Hij komt hier liefst helemaal niet, schaamt zich, is
bang dat hij overkomt alsof hij zijn gezin niet onder controle heeft, het niet goed doet,
maar nu moet hij wel, nu zijn dochter al zo lang weg is. Maar dan speelt hij geen
open kaart. Alleen het hoogst noodzakelijke, niet over een vriendje. Hij komt mij om
hulp vragen en dan heb ik ook wel graag dat hij alles vertelt, maar dat gebeurt dus
niet’. 
Agent Daan kijkt ondertussen op Hyves, of hij vriendinnen van het meisje kan
achterhalen, maar hij vindt niets. Een andere collega kijkt in de gemeentelijke
basisadministratie hoe de gezinssamenstelling is. Jurriaan: ‘Heeft ze zussen? Want
Turkse zussen vertellen elkaar alles’. Ze heeft alleen een jonger zusje van elf.
Jurriaan vindt dat hier niet lichtvaardig over gedaan mag worden. Hans: ‘Nee, we
gaan het aan de vork steken’. Theo: ‘We willen niet dat hier straks ook zeshonderd
demonstranten voor het bureau staan’. Hij legt mij uit dat in een andere stad in de
regio een Turk vermist was die later vermoord bleek. Toen kwam het verwijt richting
de politie: ‘de politie deed niets’, en demonstreerden zeshonderd Turken bij het
politiebureau. Hans: ‘Ja, we nemen dit heel serieus, want het klopt niet’. Daar zijn ze
het allemaal wel over eens. Jurriaan: ‘Als ze ontvoerd is naar Turkije, is het nu al te
laat om het vliegveld in te lichten. Het blijft vreemd dat die ouders zich nu pas komen
melden. Zouden ze gewacht hebben tot het meisje al in Turkije zit?’ Theo: ‘Voor
hetzelfde geld drijft ze ergens in een vijver omdat ze niet wilde luisteren naar papa’.
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Agent Arno zegt tegen mij: ‘Zie je hoe gevoelig dit ligt? Bij een Nederlands meisje
zouden we denken: “O, die is met haar vriendje weg, die komt wel weer boven
water”.’ 
Hans belt de wijkagent die vrij is om te horen of hij ‘aanslaat op het meisje’. Deze
kent haar niet. Hans: ‘Dan weet je er van’. Er wordt geopperd haar telefoon uit te
laten peilen, maar dat moet officieel worden aangevraagd via het KLPD en gebeurt
pas na 48 uur vermissing. Er is namelijk een protocol van een aantal pagina’s voor
dit soort situaties. Hans laat het me zien. ‘Dus nu volgen we gewoon het schema’. Hij
laat zo een buurtonderzoek doen om te achterhalen of mensen gisteren iets gezien
hebben. Jurriaan heeft nog een tip: ‘Laat collega’s dat zusje van elf apart van de
ouders spreken, misschien weet zij meer’. Ondertussen verzucht officier van dienst
Hans tegen mij: ‘Zit je niet op te wachten, zulke dingen...’ Hij belt rechercheur
Jurriaan om te horen of die in het systeem nog meer heeft gevonden. Hij zucht hard
als hij de achternaam van het vriendje hoort, waar ze volgens het systeem al eens
ruzie mee heeft gehad. ‘Ik denk meteen aan de broertjes C., maar die zijn al veertig’.
Deze jongen blijkt achttien. Theo: ‘Maar ja, als pa zegt: “Jij bent voorbestemd voor
Yufuz” en hij is niet geïnteresseerd in Mustafa, dan loop je weg. Maar je zoekt altijd
een uitlaatklep, bijvoorbeeld bij vriendinnen’. 
Hans stuurt agenten Daan en Arno in een burgerauto naar het ex-vriendje. Als ze er
zijn zal Hans daarnaartoe bellen om te zien of ze daar is. Als ze dan naar buiten komt,
kunnen de collega’s haar vanuit de onopvallende auto opvangen. Twee andere
collega’s moeten het buurtonderzoek in de Rivierenwijk gaan doen. Maar als Daan
en Arno al onderweg zijn, staan ineens de ouders bij het hoofdbureau: ze hebben toch
in de pc van hun dochter kunnen kijken – die leek eerst beveiligd – en ze heeft
gisteravond de hele avond met een jongen op msn gezeten. Ze hebben zijn naam en
adres in een nabijgelegen dorp. Dus de collega’s worden gebeld, zij moeten nu naar
het andere adres. Hans tegen Arno: ‘Doe me een plezier en haal d’r even op, ik heb
nog meer te doen’. Wachtcommandant Theo: ‘Het verbaast me dat die ouders nog
niet in [het dorp waar de jongen woont, LK] aan de deur zijn geweest...’
Even later komen de agenten terug. Arno vertelt in de kantine dat ze het vriendje
hebben gesproken. Hij had het meisje net aan de telefoon gehad, ze ging naar haar
tante. Het vriendje wist niet waar de tante woont of hoe ze heet, maar hij kon er wel
naar toe rijden, dus is hij op de scooter voor de agenten uitgereden. Daar aangeko-
men, kwam het meisje er ook net aan. Ze zit nu boven met Daan in een verhoorka-
mer. Arno: ‘Dat vriendje komt ook bij ons voor, hij gedroeg zich erg nederig’. Hans
is opgelucht. Hij gaat zo een gesprekje met haar voeren, voordat de ouders haar
kunnen ophalen. Ik vraag of ik erbij mag zijn. ‘Dat mag, als je je maar nergens mee
bemoeit’. 
We eten snel ons eten op en gaan naar boven. Op de trap kijkt Hans in de papieren
en oefent het uitspreken van haar naam. Ik geef haar ook een hand en word door Hans
voorgesteld als ‘collega’. Het meisje zit onderuit gezakt met haar hoofd in haar
handen en lijkt gehuild te hebben. Aspirant Daan zit er ook bij. Hans vraagt haar wat
er is gebeurd. Ze komt met een onsamenhangend verhaal over dat ze is opgebeld door
een onbekend nummer, dat ze naar buiten moest komen naar een plantsoen, daar is
aangesproken door een man en een vrouw die ze niet kende, maar die haar ervan
beschuldigden dat zij een meisje zou hebben bedreigd en geslagen. Ze is meegeno-
men in een auto, weet nog een stukje van de route, maar dan is ze een hele poos
‘kwijt’. Ze weet alleen dat ze ineens wakker werd in een hok, waar ze de hele nacht
en een deel van de dag vast zat met een vrouw, waarna ze aan haar haren eruit
getrokken werd en aan het eind van de middag weer is vrijgelaten. 
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Hans stelt allerlei indringende vragen waar weinig reactie op komt. Op een gegeven
moment zegt hij: ‘Ik zal je eerlijk zeggen: ik geloof er helemaal niks van. Waarom
heb je niet tegen je ouders gezegd dat je wegging? Waarom heb je dan niet je ouders
meteen gebeld nadat je was vrijgelaten? Begrijp me goed, ik ben heel blij dat je weer
terug bent. Maar ik denk dat je beter gewoon kunt zeggen wat er is gebeurd. Je kunt
gewoon eerlijk tegen mij zeggen dat je bij vriendinnen of je vriendje was’. Ze houdt
stug vol. ‘Als het waar is wat jij zegt, is dat heel ernstig. Ontvoering. Dan moeten wij
daar een heel onderzoek naar gaan doen en als er iets niet klopt, dan komen wij daar
achter. En dan komt de rekening bij je ouders, wil je dat dan?’ Hans zegt later tegen
mij: ‘Dat was bluffen, om te zien of ze daar op zou reageren’. Het meisje blijft erbij:
‘Nee meneer, het is echt waar’. Hans wil nog weten: ‘Hoe is het thuis? Kun je goed
met je ouders opschieten? En hoe is het gesprek laatst met de leerplichtambtenaar
verlopen?’ Het meisje zegt weinig, volgens haar gaat alles goed. Hans praat nog even
op haar in en stuurt Daan weg om haar ouders te bellen. ‘Ik ga zo eerst even met je
ouders praten en dan moeten we een afspraak maken dat je morgen naar het bureau
komt om aangifte te doen’.
Dan neemt het gesprek een opvallende wending. Als de ouders al in aantocht zijn, wil
het meisje ineens met één van ons praten. Ze lijkt mij aan te kijken alsof ze met mij
wil praten, maar ik haast me om te zeggen: ‘Doe maar met hem, dan ga ik wel weg’.
Ik praat een tijdje met Daan in het trappenhuis. Hij vertelt: ‘Zo gek hoe die vader
reageerde toen ik belde dat ze terecht was. Hij vroeg meteen: “Waar is ze?” “Op het
hoofdbureau”. “Kan ik haar komen halen?” Vreemd dat hij helemaal niet liet merken
dat hij opgelucht was dat ze weer terecht was’. We zien de ouders binnenkomen. Het
zijn jonge mensen, de vader is gekleed in een joggingpak. Hans loopt naar hen toe
aan de tafel in de hal. Wachtcommandant Theo is bij het meisje en we zien dat hij
haar even later bij haar ouders brengt.
Na enkele minuten komen Hans en Theo de kantine in. Hans is opgelucht dat het
weer goed is afgerond en vertelt dat ze – toen ik weg was – in tranen uitbarstte en zei:
‘Het is allemaal niet waar wat ik zei’. Ze wilde naar een verjaardagsfeestje van een
vriendin, maar was bang dat ze nooit toestemming zou krijgen van haar ouders na dat
gedoe deze week met spijbelen en de leerplichtambtenaar. Dus is ze stiekem vertrok-
ken. Het feestje duurde tot middernacht, dus toen durfde ze niet meer naar huis en is
maar bij die vriendin blijven slapen. ’s Morgens is ze toen nog naar haar vriendje
geweest. Ze vroeg Hans: ‘Wilt u dan dat laatste niet vertellen aan mijn ouders?’
Hans: ‘Met zo’n zestienjarig meisje wil ik nog wel een deal sluiten. Ze is nog een
puber’. Dus zei hij tegen haar: ‘Dat is goed, dan moet je dat zelf maar vertellen’. Zo
heeft hij het aan de ouders verteld. ‘Ze waren wel blij hoor, dat ze weer terecht was.
Het is gewoon een echte tiener. Hoe de ouders reageerden? Ik had de indruk dat ze
het verhaal van bij die vriendin blijven slapen, niet geloofden. Ik overigens ook niet.
[...] Ze keek haar ouders niet aan toen ze beneden kwam. Er werd weinig gezegd’.
Theo vult aan: ‘Ze wilde helemaal niet naar beneden. Bang om haar ouders onder
ogen te komen. Tot ik tegen haar zei: “Dan halen we je ouders wel naar boven”. Toen
wilde ze dan toch maar naar beneden. Ik heb haar het advies gegeven: “Als je nu je
vaders hand kust, maak je het alweer een beetje goed”.’ Hij legt mij uit: ‘Dat is voor
Turken echt respect tonen, nederigheid. Dan had ze al een heel eind het ijs gebroken.
Maar ze keek me vreemd aan: hoe weet jij dat? Ze wilde het niet doen’. Op een
gegeven moment gingen de ouders over in het Turks. Theo vroeg: ‘Zullen we het
even in het Nederlands doen? Dan kunnen wij het ook volgen’. Daarna komt er niet
veel meer uit en laten de agenten hen maar gaan. 
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Een paar diensten later spreek ik Hans weer en vraag naar deze zaak. ‘Misschien
heeft ze thuis wel een paar klappen gehad van haar vader, maar daar kan ik dan niks
aan doen. Dat gebeurt misschien wel meer bij Turken. Maar ik heb er ook zo één
thuis zitten en ik zou het als vader ook niet leuk vinden als ik haar op het politiebu-
reau moest ophalen. Ik zou natuurlijk niet slaan, maar ik zou haar in ieder geval wel
waarheid vertellen’. Hij benadrukt weer: ‘Het was natuurlijk wel een gok om toen
tegen haar te zeggen: “Ik geloof je niet”. Maar dit is helemaal niet iets Turks. Het is
gewoon een tiener. Gewoon een Nederlands meisje met een Turkse achtergrond. Ook
die ouders zijn gewoon moderne mensen’. Hij uit kritiek op collega Theo: ‘Dan zie
je dat hij het niet echt snapt. Hij probeerde een beetje de vaderrol op zich te nemen
en verwachtte dat ook van mij, maar dat zijn wij niet. Met zijn tip: ‘Geef je vader een
kus op zijn hand om nederigheid te tonen’, slaat hij de plank volledig mis. Toen heb
ik het maar een beetje zo gelaten, want ik wil niet een collega afvallen waar zij bij is,
maar niet zo handig. Je merkte dat het bij haar ook helemaal niet aan kwam. Dat heeft
hij geleerd en dat werkte misschien veertig jaar geleden, maar dat is niet meer zo’.

7.5.2  Actie 

Naast de verhalen zie je ook in het politioneel handelen terug dat dienders op
zoek zijn naar sensatie. Ze gaan naar die gebieden waar ze actie verwachten.
Noodhulpagenten vertellen over hun voertuig: ‘De 4030 is officieel voor
Leusden-Woudenberg, maar we rijden ook wel door Amersfoort nu de 4010
druk is en binnen zit. In Amersfoort gebeurt veel meer, daar is meer volk op
straat’. Ik zie het, want als we door Leusden, Woudenberg en het buitengebied
rijden, komen we weinig mensen tegen. Na dit snelle rondje rijden we met 160
kilometer per uur terug over de snelweg. ‘Via de snelweg ben je zo weer in
Amersfoort. Je wordt op een auto ingedeeld. Je mag wel zelf je voorkeur
aangeven, maar dat kan niet altijd. Natuurlijk rijden we liever in Amersfoort’.
Ook binnen de stad wordt onderscheid gemaakt: agenten rijden vaker door de
wijken en langs de hotspots waar volgens hen ‘het werk’ is. Dit zijn veelal de
zogenoemde ‘probleemwijken’ met een laag sociaaleconomisch niveau en een
multiculturele samenstelling, of de uitgaansgebieden. ‘Die chique wijken kennen
we niet, want daar komen we vrijwel nooit’.16 Hier zien we dat de rationele inzet
zoals die door het politiemanagement is beoogd, in de praktijk anders uitpakt.

7.5.2.1  Generatieverschil
Vooral jonge agenten zijn gericht op actie. ‘Ik ging bij de politie met het idee
van de bereden politie. Dan deed ik toch nog iets met paarden. Maar tijdens de
opleiding liep ik daar stage en dat was niets voor mij. Als bereden politie ben je
alleen maar preventief aanwezig bij allerlei evenementen. Daarom ben ik niet
bij de politie gegaan. Vooral in die eerste jaren wil je boeven vangen, knallen’.
Een noodhulpagent uit Deventer vertelt: ‘Ik was wel graag in Amsterdam-
Amstelland begonnen, want als je jong bent, wil je wel daar zijn waar het

16 Overigens blijkt in het volgende hoofdstuk dat deze variatie in werkgebied ook verschillend
optreden met zich meebrengt.
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gebeurt’. Jonge dienders werken met name in de noodhulp, want daar start
vrijwel iedereen zijn ‘blauwe’ carrière. In Amersfoort vertelt een oudere briga-
dier mij dat hij zich zorgen maakt om de gemiddelde leeftijd van de noodhulpers
in zijn district: 24 jaar. Ook de doorstroom is groot. Deze onervaren en relatief
laagopgeleide politiemensen zouden daarnaast sneller tegen verzet tijdens
aanhoudingen en verwondingen oplopen. Een surveillant had laatst zo’n
ervaring en heeft zijn enkelbanden gescheurd. Een oudere agent vertelt: ‘Dat is
het gevolg van onkunde, te snel gaan rukken en trekken, vechten als een
verdachte niet meewerkt. Dat doen veel onervaren collega’s. Dat kan wel, maar
dan moet je weten dat je het gevecht kan winnen. Niet als je één meter zestig
bent en zestig kilo weegt’. Ook hier klinkt weer dat politiewerk al doende
geleerd wordt. ‘Jonge collega’s met weinig ervaring hebben eerder de houding
van “op je strepen staan”: “Ik ben politie, dus ik bepaal”. Die benadering werkt
escalerend. Ervaring krijg je door het politiewerk te doen, dus niet uit de
boeken’. Jonge dienders daarentegen die graag ‘jagen’, ergeren zich soms aan
oudere collega’s die dat in hun beleving onvoldoende doen. Een 20-jarige agente
in opleiding vertelt me dat veel van haar collega’s ook jong zijn: ‘Ik vind dat
wel fijn, leeftijdsgenoten om je heen. Van oudere ervaren collega’s kun je wel
veel leren, maar ik irriteer me aan collega’s die niet meer willen jagen. Dan zien
ze bijvoorbeeld iemand gaan op een brommer zonder kentekenplaat en dan
denken ze: “Laat maar gaan, die kom ik later wel weer eens tegen”. Daar hou ik
niet van. Ik wil daar gewoon achteraan. Anders moet je wijkagent worden’. Het
valt op dat veel jonge politiemensen echt speuren naar alles wat op enige manier
‘verdacht’ is. Als ik achter in de surveillanceauto zit, zien ze overal ‘verdachte’
personen of situaties. Zo is in de wijk een Turkse bruiloft gaande. De jonge
agent denkt nota bene de bruidegom te herkennen van de briefing. Hij zou
gesignaleerd staan: ‘Is dat hem niet?’ Ze lachen: ‘Beter kun je je huwelijk niet
beginnen, met een schone lei op het politiebureau’. 

Oudere collega’s proberen deze jeugdige geldingsdrang vaak te relativeren.
‘Ze mogen daar toch staan?’ Of zoals in de volgende casus:

Als agenten een Marokkaans-Nederlandse jongen hebben aangehouden voor een
gestolen scooter, mag een aspirant hem verhoren. Hij vertelt mij dat hij expres zijn
strepen17 heeft afgedaan, want hij heeft al eerder ervaren dat ‘deze jongens’ daar
meteen naar kijken. ‘Dan is het: “O, jij bent maar een studentje”. Op straat hoor ik
dat ook, maar dan is het niet zo erg. In een verhoor loop je de kans dat ze eerder
ontkennen’. De 15-jarige jongen zit rustig een tijdschrift te lezen in zijn kale cel. Hij
gaat mee naar de verhoorkamer. Ik zit naast de aspirant. De jongen is beleefd, maar
ontkent alles. Hij weet niets van de scooter en heeft een heel ander verhaal. Aspirant
R. gaat niet heel chronologisch te werk en stelt al snel vragen als: ‘Dus jij was daar
niet?’ Hij gaat mee in de ontkennende verklaring en lijkt niet zo goed te weten wat
hij er anders mee aan moet. Hij legt wel uit dat de hulpofficier van justitie (HOvJ)
kan besluiten dat hij in verzekering wordt gesteld als blijkt dat nader onderzoek nodig
is, of als blijkt dat hij niet de waarheid spreekt. De jongen blijft even rustig: ‘Dat

17 Eén streep op de schouder betekent de rang aspirant.
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moet dan maar, ik weet nergens van’. Even later komt collega B. erbij. Van achter
een hoekje zegt hij zacht tegen mij: ‘Als ik tegen hem praat, kijkt hij weg. Daarmee
moet je spelen, zoeken naar zijn drukpunt’. Hij laat de verdachte het hele verhaal
doen. Later zegt hij tegen aspirant R.: ‘Ik laat ze altijd eerst de hele dag navertellen,
vanaf dat ze wakker werden. En dan confronteer ik ze met tegenstrijdigheden en
hiaten in tijd enzovoort’. B. geeft duidelijk aan dat hij de jongen niet gelooft, omdat
zijn verhaal rammelt en omdat hij in de afgelopen maand al twee keer eerder op het
bureau is geweest voor hetzelfde feit. De jongen zegt echter nog steeds weinig, dus
ze komen niet veel verder. Terug op de afdeling moppert collega J. tegen R.: ‘Dat is
mooi balen. De HOvJ had gezegd dat hij wel zou bekennen, niet dus. We waren wel
afhankelijk van zijn bekentenis, want hoe linken we hem nu aan die scooter?’ Als we
daarna weer in de politieauto zitten, zegt B.: ‘Die jongen gaat niet in verzekering, hij
is net 15 jaar. Maar wij hebben een gestolen bromfiets terug, en dat hij slimmer is dan
wij dat is jammer’. R. is behoorlijk ontstemd, want zo’n jongen is al drie keer gepakt
en moet daar toch ook voor gestraft worden? Meer ervaren collega B. lijkt ondertus-
sen te weten hoe het systeem in elkaar zit en heeft geleerd zich hier niet druk meer
over te maken.

Een aspirant die nu zes weken noodhulpdiensten draait, vindt in zijn jeugdige
overmoed dat hij al heel wat weet. Zijn oudere collega verzekert hem dat hij echt
nog niet alles heeft meegemaakt. ‘Een zwaar verkeersongeval? Aanhouding met
verzet? Brandlek? Treinlek? Nog niet meegemaakt hè? Er is nog genoeg te doen
hoor!’ De jongen lacht naar mij: ‘Hij pepert het me even in’. Overigens is de
invloed van de oudere generatie op de nieuwe lichting niet altijd positief. ‘Een
werkstudent kopieert het gedrag en de houding van zijn coach. Je maakt of
breekt studenten. Vooral achttienjarigen worden hierdoor gevormd. Soms
worden coaches zelfs van studenten af gehaald, omdat studenten niet meer te
handhaven zijn. Dan hebben ze steeds aanhoudingen met verzet enzo’.

7.5.2.2  Noodhulpminded
Ook meer ervaren dienders blijven gericht op actie en sensatie. Dit wordt wel
‘noodhulpminded’ genoemd. Ik verbaas me geregeld over hoe vaak de politie
door rood rijdt. Agenten leggen me uit dat ze pas bij bepaalde prio1-meldingen
‘met toeters en bellen’ mogen rijden, maar al veel eerder verkeersregels mogen
overtreden, namelijk ‘als dat voor de uitvoering van de politietaak noodzakelijk
is’. Dat is natuurlijk een breed begrip, dus toepasbaar op allerlei situaties. Het
geldt blijkbaar ook als dienders iemand zien rijden zonder gordel of met een
gedeukte kentekenplaat. Anders is de vogel immers al lang gevlogen, dus
draaien ze met gillende banden om en rijden er hard achteraan, ook door rood
licht. Als ze iemand niet handsfree zien bellen, gaat ‘blauw-blauw’ aan bij
kruisingen om de persoon in te halen. Ik hoor het motto: ‘pakken wat je pakken
kan’. Regelmatig worden ‘verdachte’ voertuigen aan de kant gezet, op zoek naar
de ‘boef’ die agenten zo graag willen vangen. Het is dan ook wel eens een
teleurstelling als er niets gevonden wordt. Zo houden agenten een brommer
staande met moeder en dochter erop, omdat er geen verzekeringsplaatje te zien
is. We stappen uit. Als één van de agenten vraagt naar het verzekeringsplaatje
blijkt het onlangs gestolen te zijn. Mevrouw heeft alles bij zich, inclusief de
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aangifte van de diefstal. De agenten wensen hen nog een prettige dag en de
dames mogen weer verder. Terug in de auto zegt S.: ‘Dat hebben wij weer,
gewoon alles keurig in orde. Het wordt vandaag echt niks’. De hoop op sensatie
blijft. Zo rijden we een andere keer achter een ‘verdachte’ auto: een oud
exemplaar, dat volgens de agenten van een ‘bekende’ lijkt. Ze vragen het
kenteken op en het blijkt hem te zijn. Als ze een stopteken geven, ziet hij niets.
‘Als hij niet zou stoppen, zou ook wel leuk zijn’. Helaas. Als ze de zwaailichten
aanzetten, stopt hij, pardoes, midden op de weg voor het stoplicht. De dienders
zuchten: ‘Mensen zijn soms zo stom’. Het lijkt soms nauwelijks te gaan om ‘de
boef’, maar meer om een sensationele rit. Op een keer zien agenten een scooter
rijden zonder licht, over het fietspad, door rood. M. vraagt aan zijn collega: ‘Wil
je hem hebben?’ ‘Natuurlijk!’ Maar eigenlijk verwachten ze dat hij de eerste
zijstraat inslaat, waar zij met de auto niet in kunnen. ‘Dan schiet hij daar dat
steegje in, dan hebben wij in elk geval ons lolletje gehad!’ Tot hun verbazing
rijdt hij echter rechtdoor, dus ze gaan er met zwaailichten achteraan en rijden de
scooter vlakbij het station klem. Later op het bureau vertellen ze trots en
lichtelijk verrast aan collega’s: ‘Wij hebben net met de auto een scooter gepakt!’

Als er een prio1-melding komt – en zeker als er collega’s in nood zijn – gaat
iedereen erop af. Tijdens de jaarwisseling horen we via de portofoon: ‘auto erbij
op de Stadsring’. Er blijkt een politieauto total loss te zijn door een aanrijding.
Verder is er nog niets bekend. We vliegen met grote snelheid langs de gracht.
Al vrij vlug laat de meldkamer weten dat één auto al ter plaatse is en de rest niet
meer hoeft te komen en in hun wijk moet blijven. B. geeft aan dat ‘je daarom bij
de politie gaat, vanwege de loyaliteit, het “wij-gevoel”. Iedereen gaat er meteen
op af, als iemand van ons een ongeluk heeft gehad. De meldkamer weet hoe wij
zijn en geeft daarom aan dat niet iedereen ter plaatse hoeft te gaan’. Voorheen
werd voor noodsituaties de term ‘assistentie’ gebruikt. Daarom is een belangrij-
ke les op de politieschool: ‘Schrap het woord “assistentie” uit je woordenboek.
Dat is alleen voor extreme noodsituaties. Het geeft een heel veilig gevoel dat je
in dergelijke situaties altijd back-up hebt, maar weet wat je zegt, want collega’s
gaan gevaarlijk hard rijden om bij jou te komen’. Tegenwoordig is er overigens
een noodknop op de portofoon die agenten kunnen indrukken. 

Ook andere prio1-meldingen leiden soms tot dollemansritten. Zeker de eerste
keren houd ik mijn hart vast. Zelf kwalificeren ze het achteraf meestal enthousi-
ast als een ‘mooie’ of ‘leuke’ rit. Maar al te graag geven agenten aan dat ze ‘ook
even meerijden’, vooral bij ‘heterdaadjes’, vechtpartijen, branden en ongeluk-
ken. Het lijkt welhaast een wedstrijd wie het eerste ‘ter plaatse’ is. 

Het is ’s avonds laat. We krijgen een prio1-melding van een bedrijfsinbraak. Via de
portofoon geven de agenten aan: ‘Wij rijden ook mee’. We scheuren erheen. ‘Dit
gaan wij winnen. Ik denk dat wij als eerste ter plaatse komen’. Ze weten dat ‘de
4090’ er ook heen rijdt. Als we in de buurt komen, zien C. en M. een auto wegrijden.
‘Daar gaat wat weg’. ‘Interessante auto’. Ze gaan er achteraan om het te controleren.
Na een stopteken voeren ze de controle uit, maar alles blijkt in orde. Weer in de auto
draait M. heel snel, om op de terugweg naar het bedrijf ingehaald te worden. M. kijkt
in zijn achteruitkijkspiegel: ‘Welke idioot komt daar zo hard op ons af?’ Het blijkt
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‘de 4090’ te zijn. Ik krijg het gevoel dat het een wedstrijd is. We zoeken een sluiprou-
te. Bij het bedrijf rijden we de parkeerplaats op. ‘De 4090’ is al bij het bedrijf aan de
voorkant. Wij gaan achterom om te zien of daar iets loopt. Collega R. zegt iets over
de portofoon. M. denkt te horen: ‘Daar staat ‘ie!’, dus hij zet de auto vol in zijn
achteruit – het is een automaat met een versnelde achteruit. Eerst vliegen we de bocht
om en dan recht over de parkeerplaats naar achteren. Ineens klinkt er een enorme
knal, ik vlieg in de gordels naar voren. Gekraak en gesis. We staan stil. ‘Shit!’ M.
denkt een moment dat we ‘de 4090’ geraakt hebben. We stappen snel uit. M. blijkt
een laag betonnen muurtje over het hoofd te hebben gezien. Collega’s R. en N. zagen
het gebeuren, maar konden zo snel niet meer waarschuwen. Het waarschuwingspiepje
ging niet af, omdat het muurtje te laag is. De band loopt sissend leeg, er ligt een stuk
bumper op straat. Inmiddels is er nog een andere politieauto aangekomen. Deze
collega’s gaan met de eigenaar die tegelijk met ons aankwam – ‘dit is de zoveelste
keer’ – naar binnen en handelen het verder af. R. vertelt dat hij over de portofoon zei:
‘die is raak’ – en niet ‘daar staat ‘ie!’ – omdat hij op dat moment de kapotte ruit in
de voordeur van het bedrijfspand zag. Dat hoorde M. dus niet goed voordat hij met
de auto hard achteruit reed. 

Een andere keer zien overburen dat er wordt ingebroken bij iemand die op vakantie
is. Het signalement luidt: ‘een hele zwarte neger’. Alle surveillanceauto’s gaan
erheen en ook de bikers, ongeacht het werk waar ze mee bezig zijn. De woning staat
in de binnenstad, dus het wemelt van de politieauto’s in de nauwe straatjes. Na lang
zoeken wordt een donkere man aangehouden, uitgerekend degene die ’s middags al
op het politiebureau zat omdat hij toen voldeed aan het signalement van iemand die
aan autoportieren voelde. Hij was net weer ‘buiten’, want ‘hij had nog geen strafbaar
feit gepleegd, dus we hadden niks’. 

In Deventer wordt keer op keer de zogenoemde ‘horecaprocedure’ uitgelegd: het
horecakoppel gaat op een melding af. Als dat koppel vraagt om ‘een auto erbij’, komt
er één auto het plein op. Niet meer. Zij zijn wel ‘op de achtergrond’ aanwezig, maar
niet zichtbaar. Bij een grootschaliger conflict komt de officier van dienst (OvD) of
de hulpofficier van justitie (HOvJ) ter plaatse om te bepalen wat er gebeuren moet.
Kennelijk is het nodig agenten er nadrukkelijk op te wijzen dat ze niet met z’n allen
het uitgaansplein opkomen bij een melding. Als een agent tijdens de briefing voor
een nachtdienst gebeld wordt op de ‘horecatelefoon’, zie ik waarom. Na veel herrie
en geschreeuw verstaat hij uiteindelijk de naam van het café. Niemand weet waar het
precies over gaat, maar iedereen springt op en rent naar buiten. Ik ga er achteraan.
Samen met een stel agenten spring ik in de bus, die al wegrijdt voordat de schuifdeur
goed en wel dicht zit. F. moppert op chauffeur D.: ‘Beter iets later ter plaatse dan
ongelukken’. Naast de bus scheuren er nog drie politieauto’s – inclusief hondengelei-
der – richting het plein. Ze zetten prompt de hele straat af.
Aan het eind van diezelfde nacht ontstaat er na verschillende opstootjes een groot-
schalige vechtpartij op het plein. Dit wordt in het volgende hoofdstuk uitgediept. Hier
is van belang dat er binnen een mum van tijd tien straatdienders en een hondengelei-
der plus hond zo’n vijftig man uitgaanspubliek uit elkaar proberen te slaan (of te
bijten). Terug op het bureau komt de ontlading. Iedereen heeft het hoogste woord en
zit vol adrenaline. ‘Zo, dit was weer old school!’ ‘Weer ouderwets vechten!’ Ze
lijken het haast gemist te hebben en tonen zich ‘gelukkig’ met zo’n einde van de
dienst. Voor mij zijn ze ook blij: ‘Zo, nu had je eindelijk je actie!’ De hondengeleider
zit te glunderen achter zijn mobiele telefoon. Hij stuurt een trotse sms naar alle
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collega-hondengeleiders en pakwerkers om te vertellen van ‘mooie dienst, weet je
wat voor inzet wij vannacht hebben gehad?!’ Hij geniet bij het idee van een collega
die nu op vakantie is en altijd zijn telefoon aan heeft staan. ‘Die zit nu waarschijnlijk
op bed te balen’. Later vraag ik hem of de hond zo’n inzet nu leuk vindt. ‘Ja, zag je
niet hoe blij hij was? Dit is voor hem het einde!’ In de diensten die ik de week daarna
meedraai, hoor ik van iedereen over deze spectaculaire zaterdagnacht. Zoiets doet
blijkbaar snel de ronde. ‘Zo, dus jij zat op de eerste rij? Mooie dienst zeker? Druk hè?
Harde confrontatie?’

Zelfs een wijkagent rijdt graag mee als hij via zijn ‘oortje’ een spannende
melding hoort. Tegen mij glundert hij: ‘Misschien hebben we vandaag wel een
leuke pitrit!’ Een andere wijkagent komt net bij de recherche vandaan en is
geïnformeerd over een ‘embargo-onderzoek, dat elk moment kan knallen. Het
is super geheim, ik mag je er niet veel van vertellen. Ik heb zelf ook niet veel
gehoord, alleen dat het gaat om een geplande inval in een woonwagenkamp. Het
kan vandaag gebeuren, maar ook morgen. Die lui zijn nogal explosief, dus al het
blauw dat in dienst is, moet erop af, als het zover is. [...] Alles wat rent, is dan
van ons. Wel een beetje mijn melding’.

Niet alleen straatdienders zijn gericht op actie. Ook leidinggevenden leggen
de nadruk op aanhoudingen en (meetbaar) resultaat. Zo houden de agenten waar
ik tijdens de jaarwisseling mee in de auto zit een student aan die voor hun ogen
een nitraatklapper achter een verkeersbord laat ontploffen. Ze zijn zelf erg
enthousiast over deze ‘vangst’, maar ook de chef complimenteert ze later met
de aanhouding op heterdaad. Leidinggevenden kunnen daarnaast het werk
sensationaliseren door te wijzen op risico’s voor hun ondergeschikten, maar ook
voor gasten zoals ik. Als ik van agenten hoor over een extreemrechtse demon-
stratie aankomend weekend, vraag ik de chef of ik daar bij mag zijn. ‘Dat gaan
we niet doen, die risicofactor is te groot. Extreemrechts is echt goed georgani-
seerd. En ik heb vandaag gehoord dat extreemlinks ook komt. Die gaan elkaar
opzoeken, dat wordt een confrontatie. Dan hebben de collega’s de focus voor
zich en moeten ze niet hoeven letten op wat er naast hen met jou gebeurt’. Een
dienst later hoor ik van bikers dat ik gerust met hen mee had gekund. ‘Gewoon
op twee meter afstand. Het verliep redelijk rustig. [...] Aan beide kanten maar
een paar aanhoudingen’.

7.6  Slot

In dit onderzoek zijn multiculturele achterstandswijken geselecteerd. Volgens
de literatuur en media zou hier spanning en sensatie te vinden zijn, waarbij de
etnische component wordt benadrukt. Met deze verwachting beginnen straat-
agenten aan de politieopleiding en multiculturele cursussen bevestigen dat. Maar
als je gaat kijken in de alledaagse werkelijkheid, strookt die niet met de ver-
wachtingen. De actie en spanning waar dienders op uit zijn, zijn op het eerste
gezicht ver te zoeken. Het is vooral administratief werk en binnen zitten dat
opvalt. En daarvoor zijn politiemensen niet bij ‘deze baas’ aan de slag gegaan.
Hoewel het politiemanagement tracht agenten rationeel in te zetten en hen meer
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op straat te krijgen, lukt dat in de praktijk om uiteenlopende redenen slechts in
beperkte mate. Bovendien zijn er maatregelen binnen het politiemanagement-
model die maken dat politiemensen juist meer tijd kwijt zijn met administratief
werk binnen.

Als noodhulpagenten dan op straat zijn, is het in veel gevallen saai en
routinematig werk. Eindeloos wachten op een melding wordt afgewisseld met
wat politiemensen vaak beschouwen als ‘onecht’ politiewerk. Deze bevindingen
sluiten aan bij de internationale politieliteratuur sinds de jaren zestig zoals die
in hoofdstuk drie zijn beschreven. Het tijdloze karakter van de politietaak komt
hier naar voren: ondanks de gewijzigde context is er op handelingsniveau voor
straatdienders in wezen niet veel veranderd (zie ook Nap, 2007). De multicultu-
rele samenleving is in dit deel van de dagelijkse werkelijkheid niet het eerste
wat politiemensen bezighoudt. Daarnaast doet zich een inconsistentie in het
politiemanagementmodel voor. De noodhulp bestaat veelal uit jonge mensen
met weinig ervaring die graag een doe-baan hebben. Zij moeten de crisissituaties
in die wijken aangaan, maar worden aansluitend opgezadeld met papierwerk. En
als ze dan resultaat boeken volgens dat model, volgt op aanhoudingen nog meer
administratie. Managers denken vooral in doelen en taken, maar de mensen die
het moeten doen, lijken te worden vergeten.

Juist door participerende observatie wordt duidelijk hoe straatdienders
omgaan met de discrepantie tussen hun verwachtingen van politiewerk en de
alledaagse praktijk. Er is in dit hoofdstuk een hele serie meldingen gepasseerd
die agenten backstage bestempelen als ‘butzaak’. Ze zijn vaak heel druk met
deze situaties, maar het levert nauwelijks tastbaar resultaat op. Om die reden
krijgen deze meldingen ook binnen het politiemanagementmodel weinig
waardering. Het politiewerkmodel daarentegen wordt gekenmerkt door autono-
mie, variatie en cultuur. Daarmee verschuift de aandacht naar de informele
organisatie, naar alle activiteiten in de dagelijkse politiepraktijk, en ligt de
nadruk op percepties en gedrag. Dan zien we dat straatdienders richting burgers
heel voorkomend kunnen zijn (frontstage), maar achter de coulissen een andere
toon aanslaan of ander gedrag laten zien. De discretionaire ruimte geeft straat-
dienders de mogelijkheid bepaalde meldingen te ontwijken of af te romen. Dit
kan in het nadeel zijn van etnische minderheden, want vaak ervaren politiemede-
werkers extra problemen als taalbarrières en culturele verschillen. Kennis uit de
culturele cursussen wordt hier vooral als stereotype ingezet. Backstage wordt er
geregeld om gelachen en soms klinkt er cynisme of gemopper op een vermeend
gebrek aan integratie. Politieke incorrectheid wordt gerechtvaardigd vanuit
ervaringskennis en een gevoelde noodzaak tot selecteren.

Er zijn verschillende metaforen voor de politie te bedenken. Hoewel dienders
zelf, maar ook de massamedia, graag het idee hooghouden van een soort
eerstehulpafdeling van een ziekenhuis, waar steeds wat te doen is door ‘breng-
werk’, lijkt in werkelijkheid de vergelijking met de brandweer beter te passen.
Het is vooral wachten op meldingen, maar door middel van veldwerk is ook te
zien wat er op de kazerne gebeurt. In feite is veel van het 24/7 werk saai, maar
tegelijkertijd onvoorspelbaar. En daarom leent het politiewerk zich zo goed voor
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het construeren van spanning en sensatie.18 Dat mechanisme uitte zich in dit
hoofdstuk op twee manieren: in verhalen en in handelen. Onder het mom van ‘je
had hier gisteren moeten zijn’, willen agenten aangeven dat het politiewerk
‘normaal’ echt spannender is, of in ieder geval ‘vroeger’ was. De sensationele
verhalen worden niet alleen met een onderzoeker gedeeld, maar ook met elkaar
en overgeleverd aan nieuwe generaties politiemensen. Daarnaast wordt het
hedendaagse politiewerk in verhalen gesensationaliseerd, waarbij het multicultu-
rele element een belangrijke rol heeft. De culturele verklaring die dienders
hebben geleerd, komt terug in hun duiding van ‘sensationele’ zaken. Toch zijn
ze ook in staat hier nuancering in aan te brengen.

Voorts zien we dat straatdienders de sensatie zoeken in hun handelen. Ze zijn
gericht op actie en gaan daarom vooral naar die plekken – vaak de multiculturele
achterstandswijken of de uitgaansgebieden – waar ‘het gebeurt’: conflicten die
het potentieel in zich bergen van spanning, fysiek geweld en demonstratie van
‘de politie heeft het onder controle’. Dit past bij het ideaaltypische zelfbeeld van
politiemensen als criminaliteitsbestrijders. Als ze dan de gewenste actie hebben
gehad, zie je backstage de ontlading. Stoom afblazen om de adrenaline te laten
wegvloeien. Soms klinkt ook hier zelfreflectie: ‘Die bewoordingen zijn ook niet
altijd goed, denk je dan later. Maar op dat moment moet je dat kwijt’. Deze actie
is wel een belangrijke reden waarom veel (noodhulp)agenten dit werk zijn gaan
doen. En meetbaar resultaat wordt ook door het politiemanagement positief
gewaardeerd. In hoofdstuk negen zullen we zien dat dit soms lastig te verenigen
is met het werk van wijkagenten in multiculturele achterstandswijken. Maar
eerst kijken we in het volgende hoofdstuk naar de duiding door (noodhulp)
agenten van de problemen die zij in deze wijken tegenkomen.

18 Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het leven in en rond de rechtszaal (zie Beyens & Vanhamme,
2008).
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Gajes en gekken

8.1  Inleiding 

Als ik meerijd achter in de politieauto vertelt een noodhulpagent mij: ‘Voordat
ik bij de politie ging, wist ik niet dat er zoveel gajes en gekken zijn’. We zagen
in hoofdstuk drie dat erop gerekend wordt dat uitvoerende dienders in de
onderste regionen van de politieorganisatie optreden in zeer onvoorspelbare
situaties. Dit maakt het politiewerk op straat stressvol en potentieel gevaarlijk.
Daar komt bij dat vooral de noodhulp met de slechte kant van de samenleving
in aanraking komt1 en meestal als enige overheidsinstantie 24/7 aanwezig is. De
politie ziet zichzelf daarom vaak als laatste redmiddel waar andere instanties
afhaken. Dit is altijd zo geweest. Relatief nieuw is het multi-etnische element
in het werk. In allerlei cursussen leren agenten over de nieuwe conflictstof in de
multiculturele samenleving die etnisch gerelateerd zou zijn: autochtoon versus
allochtoon, interetnisch of intra-etnisch. Maar maakt dat verschil?

In dit boek kijken we naar Nederland als multiculturele samenleving en
welke implicaties dit heeft voor het politiewerk. Op onze weg van binnen naar
buiten ga ik in dit hoofdstuk naar de uitvoerders – met name de noodhulpagen-
ten – die functioneren in de multiculturele achterstandswijken met de vraag: hoe
duiden jullie de problemen die jullie tegenkomen? En hoe ga je daar mee om?

In de volgende paragraaf wordt duidelijk dat de politie ook in een multicultu-
rele wijk – zeker in een middelgrote stad – van oudsher veel autochtone pappen-
heimers heeft, die ook altijd al een eigen aanpak behoefden. Daarna bekijken we
hoe straatdienders de problemen duiden als ze wel met etnische diversiteit te
maken krijgen. Dan blijkt dat die multiculturele samenleving niet als het grote
probleem wordt beschouwd, maar dat de politie in deze wijken te maken heeft
met hetzelfde merkwaardige gezelschap zoals door de politie als ‘doelgroep’
beschreven in alle landen en tijden, namelijk ‘gajes en gekken’. Hoewel etnische
diversiteit het politiewerk wel complexer maakt, benadrukken agenten andere
factoren waar zij in de dagelijkse praktijk mee geconfronteerd worden. De

1 Etnograaf Peter Moskos die tijdens zijn onderzoek zelf als agent werkte, verwoordt het treffend:
‘Police officers don’t see the good. That’s not their job. Nobody calls 911 to report a graduation
party, an anniversary, or another hard day at work. People don’t need police when they’re happy
and everything is going well. Police see misery at its best’ (Moskos, 2008:38).
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hectiek van de straat sluit niet aan op de managementwerkelijkheid en dit zorgt
voor frustraties op de werkvloer.

8.2  Multiculturele wijk, autochtone pappenheimers

In hoofdstuk vijf werden de onderzochte wijken wel het ‘afvoerputje van de
stad’ genoemd. De opwaarts stijgende sociale rolmodellen vertrekken naar
betere wijken en de ouderen, alleenstaanden en minst kapitaalkrachtigen blijven
achter. Dit zijn bij uitstek de wijken waar van oudsher de sociaal zwakkere
bewoners (allochtoon én autochtoon) niet wegkomen. Er vindt dus selectieve
migratie plaats. Dit waren al achterstandsbuurten voordat ze ‘verkleurden’. Al
decennialang speelt hier de algemene maatschappelijke problematiek van een
laag opleidingsniveau en inkomen, van werkloosheid en verslaving. We zagen
dat de kleine actieradius van mensen zonder werk of met een beperkt inkomen
tot conflicten kan leiden. De politie, als 24/7 overheidsinstantie, heeft hier direct
mee te maken. Een chef die voorheen wijkagent was: ‘Uiteindelijk is de rode
draad de bewoners zelf. En als de bewoners zelf niet willen, dan kun je trekken
wat je wilt, maar dan zit je echt aan een dood paard te trekken. [...] Je kunt een
hoop willen als organisatie, maar als de mensen zélf – ik hoop dat je dit goed
begrijpt – een zesje zijn, zal je ze nooit naar een negen gaan krijgen. Want ze
zíjn een zesje, ze wíllen een zesje zijn en ze blíjven een zesje. De mensen die de
capaciteiten, de mogelijkheden hebben om een zeven, een acht of een negen te
worden, zorgen daar zelf wel voor, maar die gaan vervolgens ook naar een
andere wijk toe. En wat je houdt, dat zijn de zesjes in de wijk’. 

Tijdens mijn onderzoek valt op dat de politie in deze multiculturele wijken
ook veel autochtone pappenheimers heeft. Nog altijd is ongeveer de helft van
de bewoners autochtoon en zij komen regelmatig in contact met de politie. Er
zijn volkse buurtjes waar tijdens de jaarwisseling traditiegetrouw veel illegaal
vuurwerk wordt afgestoken, er zijn conflicten tussen autochtone buren, maar
ook notoire klagers (over herrie, fout parkeren, etc.), autochtone ‘junks’, ‘zwak-
begaafde probleemgevallen’, dakloze alcoholisten – soms zelfs met het syn-
droom van Korsakov – die regelmatig worden opgepakt voor openbare dronken-
schap, dementerende ouderen die huilend aan de balie van het politiebureau
staan, ‘risicoadressen’ met ‘onberekenbare’ psychisch gestoorden, situaties van
huiselijk geweld en beruchte autochtone criminelen ‘met een eigen website’ bij
de politie. Een voorbeeld van een willekeurige vroege zaterdagavond:

Net als ik na het eten naar de wc ben, krijgen de agenten weer een melding. Ik ren
naar beneden. ‘Vrouw in elkaar geramd’, krijg ik te horen. We gaan ‘met toeters en
bellen’ naar de Rivierenwijk. Vlakbij de wijk zegt de agent: ‘Doe ze nu maar uit’. We
stoppen in een straat vol flats. De benedendeur staat al open met de mat ertussen. We
horen boven geschreeuw. De agenten rennen de trap op door een heel vies trappen-
huis, ik hol erachteraan. Na drie trappen staat er een huilende vrouw – blank, sliertig
lang blond haar, een jaar of veertig – die schreeuwt: ‘Ik laat me niet verrot slaan!’
Naast haar een oudere onverzorgde autochtone man met bloedneus, hij schreeuwt
ook. De ene agent sommeert de man om te draaien. Hij boeit hem tegen de muur met
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de handen op de rug. Het lijkt wel alsof hij uit voorzorg vast handschoenen heeft
aangetrokken. De andere agent zegt tegen de vrouw: ‘Rustig maar, wij gaan naar
boven’. Ik moet achter hem aan. Ze is over haar toeren. We horen agent B. beneden
ruzie maken met de man: ‘Rustig blijven, stil staan!’ De man is vreselijk aan het
foeteren. Twee collega’s komen inmiddels ook de trap op. Zij hadden via de porto-
foon al doorgegeven eraan te komen. In haar woning probeert de agent het verhaal
van de vrouw duidelijk te krijgen. Zij woont hier en laat de man soms binnen, want
hij heeft geen dak boven zijn hoofd. Vanaf aankomende woensdag gaat hij de kamer
naast haar huren. ‘Dat wordt wat’, aldus de agenten. Nu stond hij dronken voor haar
deur. Zij wilde hem niet binnenlaten en toen werd hij boos. Daarop heeft zij hem een
bloedneus geslagen. De agenten becommentariëren later: ‘Zij door hem in elkaar
gerost? Eerder andersom!’ Agent H. zegt tegen mij: ‘Kijk maar even, hier woont zij’.
Tegen de vrouw vertelt hij dat ik stagiaire ben. Ik zie een vies keukentje en daarach-
ter haar kamer. Er staat nauwelijks iets in, alleen een dun matrasje op de grond. Ik
kijk wat gegeneerd rond. De vrouw loopt gestrest heen en weer: ‘Ik wil dat niet, zo
stom dat ik hem binnenlaat. Ik wilde hem helpen. Als hij drank op heeft, wordt hij
zo. Hij is al uit [de daklozenopvang, LK] gezet vanwege drank. Ik ben hartstikke
goed bezig, ik doe niets meer’. Tegen mij zegt ze: ‘Zie je dat hij mij in m’n buik heeft
geraakt?’ Ze trekt haar trui omhoog. Ik zeg dat het wel een beetje rood ziet. Agent E.
tegen mij: ‘Dat is de hoer van Deventer. Zij is bekend bij ons. Ze zijn allebei alcoho-
list’. Ik kijk stiekem of ze het niet hoort. Hij heeft de man met een bloedneus gezien
en vraagt haar: ‘Hoe zit het nou? Hoe komt hij aan die bloedneus? Ik ken hem een
beetje, normaal is hij heel rustig’. Zij: ‘Ja, hoe denk je? Ik laat me niet meer verrot
slaan!’ Een collega is ook wat sceptisch: ‘Dus jij doet niets meer? En waar slaapt hij
dan?’ Zij: ‘Ja, ik heb nog een matras’. Later zegt hij tegen mij: ‘Ja ja, die drinken
samen en neuken samen. Sorry hoor, maar zo plat is het’. Agent B. krijgt steeds meer
trammelant met de man. De man wil zijn kant van het verhaal vertellen, maar moet
van B. gewoon even rustig blijven staan. Op een gegeven moment is B. er klaar mee
en stuurt hem naar beneden. De handboeien zijn inmiddels af. De vrouw wordt boven
achtergelaten met het advies de man niet meer binnen te laten tot woensdag. Ze blijft
nog wel praten, maar de agenten lopen gewoon naar beneden. H. buiten tegen mij:
‘Daar gaan we helemaal geen energie in steken. Dat doet de OvJ ook niet’. De man
loopt ook naar buiten en begint, nog steeds halfdronken, een heel verhaal tegen E. op
te hangen. Die houdt het lang vol, maar op een gegeven moment doet hij net of hij
een melding krijgt, dus weg moet. ‘Hou je rustig hè? Niet meer hier komen tot
woensdag!’

~
We zijn er nog niet weg of er komt een melding van een winkeldiefstal. Een vrouw
zou weggerend zijn richting een bepaalde straat. We rijden daarheen, maar er is niets
te zien. ‘Als ze een huis is ingegaan, vinden we haar nooit’. Op basis van de melding
– met een duidelijk signalement – denken collega’s over de portofoon al te weten wie
het is. Iets verderop staat een man te zwaaien. Agent H.: ‘Daar hebben we R., onze
alcoholist uit de binnenstad, hij wil wat zeggen’. Hij stopt en doet het raam open. De
man is stomdronken en begint een heel verhaal over top-down benadering. H.: ‘Ja?
Gaan we dat vanaf nu doen. Dag R.!’ Ik moet een beetje lachen. H.: ‘Wat lach je?’
Ik: ‘Ik dacht dat hij wat wou zeggen over die diefstal’. Dat dachten de agenten ook.
B. heeft van collega’s gehoord dat de man eigenlijk heel slim is. ‘Voor de vakantie
was hij goed te pas, maar nu... Triest eigenlijk’. 
De collega’s zijn inmiddels bij de supermarkt en hebben beelden gezien. Daarop
hebben zij A. herkend, een beruchte alcoholiste, die staat ingeschreven in de straat,
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waar zij volgens getuigen heenliep. Er wordt flink gemopperd op de HOvJ, die niet
in Deventer is om een machtiging binnentreden te regelen. Dat moet nu vanuit Zwolle
gebeuren en duurt de agenten veel te lang. ‘Eén HOvJ in de hele regio op een
zaterdagavond, dat is toch niet normaal! Die kan zelf even bepalen dat hij geen nacht
of weekend draait’. De collega’s gaan naar het huis en wij ook. Daar aangekomen
staat collega E. net voor het raam naar binnen te kijken. Hij vertelt later dat hij de fles
drank die gestolen is voor het raam zag staan, al half leeg. A. komt naar de voordeur:
‘Ik was hier al de hele tijd hoor!’ Maar ze is slim genoeg om de agenten niet binnen
te laten. E. probeert het met een smoes: ‘Hé, wat zie ik daar nu?’ Ze buigt iets naar
buiten, maar bedenkt zich dan en gaat snel weer terug. E. vraagt: ‘Waar is die fles?’
‘Welke fles?’ ‘Doe maar niet zo dom, die fles die je gejat hebt!’ ‘Welke fles?’ E.
wordt steeds bozer en begint harder te praten: ‘Ga je nu meewerken?’ H. en B. lopen
ook het tuinpad op. Ik ga erachteraan, maar moet weer terug van B. Er staan nu vier
mannelijke agenten op de stoep. H. is er snel uit en zegt tegen E.: ‘Trek haar gewoon
naar buiten’. Er wordt wat heen en weer geschreeuwd. Dan komt er een man naar
beneden: ‘Ik ben de eigenaar, jullie mogen naar binnen’. Later vertelt E. dat deze man
er helemaal klaar mee is dat zijn huis als gebruikerspand wordt gebruikt. Nu kunnen
de agenten de gang in. Ze werken haar hardhandig naar buiten. Ze roept steeds: ‘Ik
loop wel mee!’ Maar ze doet het vervolgens niet, dus wordt ze aan de haren, met een
hand in de nek, naar buiten geduwd. De voeten waarmee ze zich verzet, worden
weggeschopt. De handboeien gaan om. Ze begint steeds te harder huilen. ‘Ik zei toch:
ik werk toch mee?!’ Dat herhaalt ze eindeloos in de auto. H.: ‘Maar bij jou zit tussen
zeggen en doen een groot verschil’. Er heeft zich inmiddels een aantal toeschouwers
buiten het huis verzameld, ook de dronken man met de bloedneus van daarnet. ‘Daar
heb je hem ook weer!’ De vrouw zit achterin met de voorstoel helemaal klem tegen
haar benen. Een aspirant zit naast haar, ik zit voorin. H. zegt lachend tegen mij: ‘Er
gaat een wereld voor je open hè?’ B. blijft achter met E. om de bewuste flessen mee
te nemen. Later bellen ze met de supermarkt om te horen of dit is wat ze kwijt zijn.
Onderweg rijden we door rood. De vrouw: ‘O, dat mogen jullie zomaar? Toch alleen
bij sirenes?’ H.: ‘Ja, dat mogen wij. Daar hebben we geen sirenes voor nodig’. Ze
blijft maar vragen of de handboeien af mogen. De aspirant naast haar wordt er moe
van, dus reageert steeds korter: ‘Op het bureau mogen ze af’. Ze wil van H. weten
wat er straks op het bureau gaat gebeuren. Hij legt uit dat de HOvJ gaat kijken of ze
rechtmatig is aangehouden. Ze kan wel tot morgen vastzitten. Daar had ze al wel op
gerekend. H.: ‘Ruik je het bureau al?’ A.: ‘Je doet net of ik hier heel vaak kom. Ik
ken het bureau wel’. H.: ‘Jij ruikt ook niet erg lekker. Sta je op de veelplegerslijst?’
A.: ‘Nee, daar sta ik niet op, ik ben geen veelpleger!’ H. zegt later tegen mij: ‘Maar
ze wist wel precies waar ik het over had’.
Op het bureau stappen we uit in een afgesloten ruimte. De deur gaat achter ons dicht
zodat een verdachte niet kan ontsnappen. De agenten leggen hun wapens in een kluis
en nemen de vrouw mee naar binnen, naar de ‘arrestantenzorg’. Een vrouwelijke
collega komt haar fouilleren en brengt haar naar een politiecel. De agenten gaan hun
handen wassen en koffiedrinken in de kantine. Even later komen E. en B. binnen.
‘Dat was het dan weer, en dat voor twee flessen drank. We hebben ons verzetje in
ieder geval weer gehad. Wat een schorriemorrie hè?’ H. meermalen tegen E.: ‘Daar
ben ik altijd snel klaar mee hoor. Zodra je de kans krijgt, moet je dat wijf zo mee naar
buiten trekken’. E.: ‘Ja, maar je zit met dat binnentreden. Daar heb ik al eerder
problemen mee gehad’. Even later: ‘We zetten het gewoon op papier zoals het
gebeurd is en dan zien we wel’. Met een schuin oog naar mij: ‘Dat doen we altijd
natuurlijk’. Hij heeft ook telefonisch contact met de HOvJ. Ik hoor hoe de complexe
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praktijk van een aanhouding vertaald wordt naar juridische bewoordingen zodat het
past in de PV’s, dossiers en de rechtszaal. 

8.2.1  Eencelligen

Regelmatig spreken politiemensen van ‘fout spul’, ‘eencelligen’ of ‘gajes’. Ze
noemen de achterstandswijken ‘gajeswijken’. Voor buitenstaanders kan dit heel
beledigend klinken, maar voor insiders is het functioneel: zij weten wat ermee
bedoeld wordt. 

Een noodhulpagent vertelt dat hij vanuit de grote stad hier kwam werken. ‘Dat echte
volkse was ik niet gewend. Er wonen veel eencelligen in Deventer. Ik ben geschrok-
ken van de armoede hier, en het analfabetisme. Toen ik hier mijn eerste aanhouding
had en het proces-verbaal gaf, hoorde ik meteen: “Ik kan niet lezen of schrijven”.
Sindsdien kom ik regelmatig analfabeten tegen. Dat lage niveau heeft invloed op de
onderlinge conflicten. Conflicten worden opgelost met de vuist. Dat wordt ook
geaccepteerd van de politie. Ik heb in [de grote stad, LK] nooit zo veel geslagen als
hier. Hier kun je iemand de ene dag een paar goede klappen geven en hem de
volgende dag tegenkomen, dat hij zegt: “Hé agent, u had gelijk hoor, gisteren!”’ Hij
roept naar de wijkagent: ‘Hoe lost de gemiddelde Deventenaar zijn problemen op?’
Die antwoordt: ‘Zelf! En als ze er niet uitkomen, roepen ze na twee jaar eindelijk de
wijkagent erbij en die komt dan in een heleboel shit’. Er wordt gelachen. De nood-
hulpagent gaat verder: ‘Ik moest ook mijn vocabulaire aanpassen. Ik was gewend
iedereen met “u” aan te blijven spreken, maar dat snappen ze hier niet’.

Toch waarderen agenten deze contacten vaak wel: ‘Je moet gewoon een grote
smoel hebben. Als je daar aankomt met: “Meneer, wilt u even uw mond hou-
den”, lachen ze je gewoon recht in je gezicht uit. [...] Het zijn echt eencelligen
daar. Meer van daden dan van woorden. Ze slaan er eerst op los en vragen dan:
“O, jij hebt niks gedaan? Sorry”. [...] Wel een leuke wijk, daar gebeurt tenminste
nog eens wat’. Iemand vertelt dat ze door andere teams wel ‘de cowboys’
worden genoemd. ‘Dat heeft te maken met ons werkgebied: de stad. Daar moet
je af van de sociale agent. “Meneer, wilt u even weggaan?”, werkt hier niet. Ik
woon zelf in Raalte en heb daar heel af en toe dienst. Ik zeg wel eens geksche-
rend: “In Raalte is de enige melding die je krijgt: er is stront van de kar geval-
len”. Daar krijg je veel meer respect als politie. Daar zwaaien mensen zelfs naar
je! En als je daar hebt gewerkt tijdens een evenement, zeggen de mensen aan het
eind van de avond: “Bedankt hè!” Huh, hebben ze het tegen mij? Dat zul je in
Deventer nooit horen! Maar wij zijn geen cowboys. We hebben een rauw randje,
maar wel veel geduld. En dat rauwe is nodig in Deventer. Hier kun je minder
onderhandelen. Het is: één keer een waarschuwing en als je dan niet luistert, pis
je naast de pot’. 

Een ander vertelt dat hij in de wijk eens op de muur zag staan: ‘geen avfal’.
Soms krijg ik mails te lezen ‘om het niveau te zien’. Dan is er hilariteit over
zinnen als ‘als H. er niet tussen was gesprongen, was het al lang uit de hand
escaleren’ en ‘het gaat daar nog een keer knappen’. Toch klinkt er ook waarde-
ring en relativering: ‘Het is misschien lachwekkend taalgebruik, maar ze leggen
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toch maar het probleem aan jou [de wijkagent, LK] voor, ze kunnen ook gaan
knokken. Dat is al weer wat’. En tegen mij: ‘Dan kom je zelf uit een normaal
– ja, wat is normaal – gezin, maar in dit werk kom je van alles tegen. Dat je
denkt: dat dat bestaat!’ De wijkagent beaamt dit: ‘Je zou er een boekje over kun-
nen schrijven, al die dingen die je hoort in de wijk. Je moet er dan eigenlijk met
een uitgestreken gezicht bij zitten, maar soms moet ik er wel om lachen, bijvoor-
beeld om “lazarus van woede” of “hij reed zo hard door de straat dat het vuur
onder de banden vandaan spatte!”’ Vervolgens wordt er ook hard gelachen als
een anekdote – waar ik zelf bij was – in herinnering wordt gehaald over een
vrouw in duster ‘met zo’n gebitje in d’r mond’, aldus de wijkagent, die maar
steeds van hem wilde weten of haar telefoontje naar de politie wel ‘anomien’ was. 

8.2.2  Frontstage en backstage

In bovenstaande casus komt weer duidelijk het verschil tussen frontstage en
backstage gedrag naar voren. ‘Buiten’, in het contact met het publiek, kunnen
politiemensen voorkomend zijn, maar ‘binnen’, achter de schermen, vormen
cynisme en humor een uitlaatklep. Dit zien we ook in de volgende anekdote van
een autochtoon ‘risicoadres’ in Amersfoort:

Een vader heeft gebeld dat zijn zoon de straat op is gegaan met een mes. Hij is bang
dat hij zichzelf of een ander wat aandoet. De politie schijnt ‘als een rode lap op hem
te werken’. Als we erheen scheuren, wordt gemeld dat de jongeman toch weer binnen
is, maar het blijft voor agent J. een prio1-melding, want ze kent het adres. ‘Ik ben er
afgelopen zomer ook geweest’. Ze maant haar collega onderweg tot haast. Bij de
woning wil agent G. al uitstappen, maar J. zegt: ‘Wacht, ik doe eerst mijn vest aan’.
Ik vraag of ik mee mag. ‘Nee, dit is een risicoadres. Hij is heel onberekenbaar’. Ik
draai het raampje open – het is inmiddels donker – en probeer zoveel mogelijk op te
vangen. Ik hoor allerlei geschreeuw en ‘staan blijven, politie!’ Later vertellen de twee
agenten dat de jongen wilde wegrennen. Ze gingen achter hem aan. De ervarener
politievrouw riep tegen haar aspirant-collega: ‘Pepperspray en wapen gereed!’ Ze
weten de jongen aan te houden. Ondertussen komt er een andere politieauto bij die
de jongeman meeneemt naar het bureau. 
Aspirant G. komt naar de auto teruggerend: ‘Kom maar mee’. We gaan bij moeder
naar binnen. Die zit daar samen met stiefvader en ook vader is erbij geroepen. Er
liggen kapotte koffiemokken op de grond, het is één grote ravage. Ik krijg ook een
stoel aangeboden, nadat vader heeft gevraagd wie ik ben. Moeder heeft een heel
verhaal, zegt er helemaal klaar mee te zijn, maar geeft haar zoon wel haar laatste
beetje salaris om zijn drugs te kopen. ‘Ik koop daarmee gewoon rust’. Als hij
gebruikt heeft, is hij rustiger. Nu kwam hij thuis om geld, want Marokkaanse dealers
zouden achter hem aan zitten voor betaling. Hij wilde zijn ID meenemen, maar kreeg
die niet van zijn moeder. Daarom werd hij woest en dreigde zichzelf iets aan zou
doen. Agent J.: ‘Dat doen ze altijd, maar dat doet hij toch niet. Het is gewoon een
machtsmiddel’. Hij heeft ook gedreigd oma iets aan te doen, omdat moeder daar één
keer op gereageerd heeft. J.: ‘Ja, dan weet hij je zwakke plek’. Agent G. heeft het nog
over een vicieuze cirkel waar je niet meer uitkomt, die moet je doorbreken. Dat weet
moeder wel, ‘maar het is toch je zoon’. J.: ‘Dit is niet het kind dat je hebt opgevoed,
maar als hij drugs nodig heeft, komt als het ware de duivel naar boven’. Ze adviseert
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– net als de vorige keer – hem het huis uit te zetten. ‘Dat klinkt hard, maar hij is
volwassen. Hij kiest hier zelf voor, hij moet zichzelf maar redden. Jij bent nu
verslaafd aan de verslaafde’. Dat vindt vader wel hard: ‘Kunnen jullie niet wat voor
hem doen?’ J.: ‘Hij is niet meer minderjarig, dus hij is zelf verantwoordelijk. Er zijn
weinig gedwongen mogelijkheden. Hij valt tussen wal en schip, omdat hij én
verslaafd is én psychiatrische problemen heeft. Kom in ieder geval naar het bureau
om aangifte te doen’. De vrouw zucht: ‘Weer een hele avond op het bureau, ik word
vaste klant bij jullie’. J.: ‘Ik wil hier straks niet weer staan. En dat gaat gebeuren als
jullie niets doen. Dan doet hij jullie wat aan of doen jullie hem wat aan’. We komen
maar moeilijk weg, maar uiteindelijk belt J. naar het politiebureau om te regelen dat
de ouders vanavond om half acht aangifte komen doen. Later in de auto zegt ze tegen
mij: ‘Wat een zevermuts, na vijf minuten daarbinnen ben ik al vergeven. Zulke
mensen zijn de parasiet van de maatschappij, bodemloze putten zijn het. En die
moeders zijn eigenlijk dealers, want zij houden het in stand’.

Een andere keer is er achter de schermen hilariteit om een bedreiging bij een
psychiatrische instelling. Een autochtone cliënt van de instelling heeft daarheen
gebeld en de secretaresse gezegd: ‘Zorg jij maar dat je buiten bent om 14 uur, dan
kom ik [de psychiater en de psychiatrisch verpleegkundige, LK] doodsteken’. Als
deze melding tussen de middag bij de politie binnenkomt, zegt de dienstdoende agent
tegen mij: ‘Je hebt geluk, heb je toch nog je gek vandaag’. We gaan met een machti-
ging tot binnentreden naar het huisadres van de man, maar hij is niet thuis. Dan rijden
we even voor 14 uur naar de psychiatrische instelling. Als we binnenkomen, loopt de
psychiatrisch verpleegkundige al op ons af: ‘Hij komt niet. Hij heeft opgebeld dat hij
zich bedacht heeft, of hij het terug kon draaien. [...] Het kan wel kloppen dat de man
net niet thuis was, want hij belde af vanaf de zorgboerderij waar hij werkt’. Nadat de
agenten verklaringen hebben genoteerd voor de aangifte van bedreiging, gaan we
terug naar het politiebureau om dit alles in het systeem te zetten. Bij binnenkomst
wordt lachend verteld: ‘De man heeft afgebeld: “het gaat niet door”. Netjes hè? Wat
een mietje’. 

Ook in de volgende situatie komt het verschil in houding voor en achter de
schermen naar voren:

Een autochtone vrouw met het signalement ‘bloemetjesjurk’ is uit een inrichting
weggelopen en gezien op een bankje op spoor 3b van het station. Zij kan aangehou-
den worden. De agenten reageren: ‘Nee hè...’, maar tegen de meldkamer: ‘Ja, wij
gaan naar het spoor’. Ze vragen nogmaals het signalement op. Dan begrijpen ze dat
het verzoek komt uit een plaats in het noorden van Drenthe. Even zijn ze bang dat ze
helemaal daarheen moeten als ze de vrouw aanhouden, maar: ‘We hebben toch geen
wegbrengplicht. Hopelijk stapt ze op de trein’.

8.2.3  Kampers

Vooral in Deventer worden ‘kampers’ vaak genoemd als vaste klanten van de
politie. We zagen al eerder in hoofdstuk vijf dat woonwagenbewoners in 1983
nog ‘om pragmatische redenen’ als doelgroep van het minderhedenbeleid
werden aangewezen, maar dat de speciale Woonwagenwet in 1999 is ingetrok-
ken. Toch beschouwen veel politiemensen ‘kampers’ als bijzondere autochtone
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subcultuur. In het politieteam circuleren allerlei beruchte achternamen. Sommi-
gen wonen nog in de wijk, anderen zijn vertrokken. Ik hoor regelmatig over een
beruchte familie. ‘Dat waren veel broers en zussen, die allemaal in de wijk
bleven wonen. Dom volk. Ze hadden strategisch hoekhuizen ingenomen door
de vorige bewoners te bedreigen en te chanteren en zo te dwingen tot woning-
ruil. Vanuit deze strategische positie konden ze gemakkelijk elkaar waarschu-
wen als de politie kwam. Nu zijn ze verhuisd naar een andere wijk, maar daar
hanteren ze dezelfde truc’. Een andere keer vertelt de wijkagent van een conflict
in een straat waar we doorheen rijden: ‘Die man zat vast en zijn vrouw wilde in
die tijd van hem af. Toen hij vrij kwam zat hij toch bij haar, maar dat wilde zij
niet. Een paar huizen ernaast woont de zus van die man. Zij koos partij voor
hem. Dus toen hij er niet meer mocht komen, waren er alsnog spanningen in de
straat tussen die ex-schoonzussen en de aanhang. Daar had de rest van de buurt
ook last van. Het eindigde zelfs in schietpartijen. Dat was allemaal autochtoon
hoor’. Ook in het uitgaansgebied krijgen we regelmatig meldingen van ‘tramme-
lant met kampers’. Ze worden vaak genoemd in verband met wapenbezit en
hennepteelt. ‘Voorheen zat het vol hennep daar. Af en toe gingen wij alles
weghalen daar. Maar als wij aan het einde van de wijk waren, waren zij aan het
begin alweer aan het opbouwen. Nu is het meer verspreid over de stad’. In de
volgende casus zien we hoe de politie haar werkwijze op een woonwagenkamp
aanpast.

Tijdens de briefing wordt gesproken over een zoeking op een woonwagenkamp,
omdat er een anonieme melding is gedaan van vuurwapens. Die zouden in een
kledingkast in de slaapkamer bovenop een plankje liggen. De informatie is zo
specifiek dat vermoed wordt dat de informatie komt van een insider: iemand op het
kamp die het wellicht gevaarlijk vindt vanwege de kinderen. De naam van de familie
komt vaker naar voren in een vete tussen twee families, waarbij ook vuurwapens zijn
gebruikt. ‘Er zijn al een paar keer schietpartijen geweest. Het wordt nog eens oorlog
daar’. Samen met de anonieme melding is dit voldoende aanleiding voor de officier
om een machtiging tot huiszoeking te regelen. 
Er worden vrijwilligers gevraagd om mee te gaan zoeken. De wijkagent zegt: ‘Als
het goed is, wil ik met Lianne ook wel mee. Als jij dat wilt?’ Ik: ‘Natuurlijk!’ De
teamchef vindt het goed. Na de briefing is er een besloten overleg met degenen die
meegaan naar het woonwagenkamp. Op het bord wordt een plattegrond getekend van
het kamp. Er wordt druk afgestemd: Hoe gaan we ‘aanrijden’? Wie doorzoekt welke
wagen? Houden we de aanwezigen wel of niet op de plek? Besloten wordt niet alleen
in de slaapkamerkast zoeken, maar globaal overal, zodat het niet opvalt dat de
informatie uit de anonieme melding zo specifiek was. Opmerkelijk is dat rekening
wordt gehouden met de reputatie van de woonwagenbewoners: ‘Geen invasie, anders
staat het zo weer in de krant’.
Er is nog even discussie over het dragen van kogelwerende vesten. Sommigen
reageren wat laconiek: ‘Het valt wel mee, ze zijn niet vuurwapengevaarlijk richting
de politie’. Anderen: ‘Natuurlijk, het gaat om een melding over een vuurwapen!’ Een
agent zegt later tegen mij: ‘Sommige collega’s zijn zo laks. Tot het een keer fout
gaat. Toch logisch bij het zoeken naar wapens?’ Ik mag dus ook zo’n vest aan. Ze
zoeken een passend maatje voor me en doen hem bij me om. Ik heb prompt last van
de warmtestuwing waar agenten het altijd over hebben. Het lijkt alsof ik niet goed
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meer kan ademhalen en later achter in de politiebus ben ik er misselijk van. Ik
complimenteer de agenten dat ze hierin hun werk kunnen doen. ‘Ja, je moet ook echt
aan zo’n vest wennen. Maar eigenlijk toch te gek dat wij daarin moeten werken’.
Drie politieauto’s rijden naar het woonwagenkamp. Wij arriveren als eerste: ‘Even
verdekt opstellen, anders hebben wij het straks weer verkloot’. De politiebus wordt
achteruit geparkeerd, zodat we snel weer weg kunnen. ‘Ik doe vast mijn gordel los,
dan kan ik beter schieten’. De anderen komen ook aan. Acht politiemensen lopen het
kamp op. Het is stil, niemand is buiten. Overal ligt oud ijzer. Er wordt aangebeld bij
de drie woonwagens en gevraagd wie er wonen. Uiteindelijk doorzoeken de agenten
twee woonwagens. De meesten leggen uit dat ze hun schoenen niet uit kunnen doen.
Ik kijk naar het rijtje schoenen bij de voordeur en loop wat ongemakkelijk mee naar
binnen. De jonge vrouw is geschrokken en moet eigenlijk haar kinderen van school
ophalen. Dat mag. De grote woonkamer staat vol prullaria. Een enorme televisie staat
aan en overal zijn dvd’s opgestapeld, ook in de kleine overvolle slaapkamers. De
agenten zoeken zuchtend hun weg door alle spullen. Intussen ben ik op het trapje
voor de woonwagen gaan staan en bekijk de mooie omgeving. Een agent tegen mij:
‘Ze wonen hier echt niet gek, hoor. Dit zijn eigenlijk geen woonwagens meer. Er
zitten niet eens meer wielen onder’. Ik hoor de bewoonster aan de overkant klagen
tegen een politieman: ‘Als mensen die politieauto’s hier zien, denken ze natuurlijk
weer het ergste. We worden al zo met de nek aangekeken!’ Het gaat weer om
reputatieverlies door de komst van de politie. De agent lijkt zich er niet erg druk om
te maken: ‘Ja, dat is natuurlijk vervelend, maar ja...’
De vrouw trilt als een rietje en steekt de ene na de andere sigaret op. Ze lijkt erg
zenuwachtig. Niet onterecht, want bij haar vinden agenten een doorgeladen wapen,
verstopt in een doos mie-nestjes in de slaapkamerkast. De aspirant laat trots zijn
vondst zien. Ondertussen wordt de vrouw meegenomen naar het hoofdbureau. De
agenten regelen dat haar kinderen van school worden gehaald. Het gaat allemaal vrij
rustig en gemoedelijk. Dat zeggen de politiemensen ook tegen elkaar: ‘Geen groot
machtsvertoon’. Ze zijn tevreden. ‘Mooi resultaat jongens!’ Een ander: ‘Zet de
kroketten maar vast klaar!’ Dat is kennelijk traditie bij een geslaagde zoeking. 
De andere vrouw komt weer terug met haar kinderen. Die worden meteen bij oma
naar binnen geloodst. De jonge vrouw wil weten wanneer de melding gedaan is en
door wie. ‘Maar dat willen jullie zeker niet zeggen?’ De agent antwoordt dat het
anoniem was. Later zegt hij: ‘Misschien kwam die melding wel van haarzelf’. Oma
is ook heel zenuwachtig en vraagt steeds wat er allemaal aan de hand is. Haar
schoondochter: ‘Ga nu maar naar binnen, straks krijg je het weer aan je hart’. De
agenten praten nog wat en nemen dan afscheid. Als we wegrijden komt één van de
mannen thuis in een bestelbak vol schroot. De agenten vragen zich af of hij gebeld
is of dat hij toevallig thuiskomt. ‘Die vrouw is meegenomen, want het is haar woning.
Als haar man thuis was geweest, hij ook. Nu wordt hij waarschijnlijk later aangehou-
den. Jammer dat we maar één wapen hebben gevonden. Ik heb zo’n idee dat er meer
moeten liggen, vooral omdat de melding over meerdere wapens sprak’. 

Ook in Amersfoort passen agenten hun werkwijze aan. Zo willen sommigen
graag back-up als ze naar het woonwagenkamp moeten om openstaande
vonnissen te innen. ‘Kampers’ worden nogal eens problematischer gevonden
dan nieuwe etnische groepen. Een recherchechef vertelt over de tijd dat hij nog
in de Rivierenwijk werkte: ‘In de jaren zeventig en tachtig was er veel criminali-
teit, vooral onder woonwagenbewoners. Naarmate de wijk multicultureler werd,
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er meer Turken kwamen, nam de criminaliteit af. Wij hebben van Turken minder
last, die zijn beter te “handelen” voor de politie’. Deze verklaring is tegengesteld
aan de wijdverbreide mening dat criminaliteit stijgt naarmate de etnische
diversiteit in wijken toeneemt.

Kortom, in deze wijken speelden al allerlei maatschappelijke problemen voor
de komst van migranten. Er wonen ook veel sociaal-zwakkere autochtonen die
tot de vaste clientèle van de politie behoren, zeker in de buurten in deze middel-
grote steden waar nog altijd ongeveer de helft van de bewoners niet allochtoon
is. In de dagelijkse praktijk in deze multiculturele wijken hebben straatdienders
te maken met veel ‘gajes en gekken’ van autochtone komaf, die volgens hen ook
al van oudsher een specifieke aanpak behoeven. 

8.3  Duiding multiculturele problemen

Hoe duiden politiemensen de problemen als ze wel te maken krijgen met
etnische diversiteit in de wijk? Deze diversiteit maakt de problemen onoverzich-
telijker, vinden agenten. ‘Kijk, dat hebben we nu, die derde generatie, met
bijvoorbeeld een Turkse voornaam en een Nederlandse achternaam. [...] Het is
wel onoverzichtelijker geworden. Voorheen wist je waar je aan toe was: dat was
een Turk en dat was een Nederlander, nu is het allemaal onduidelijker’.

Ook allochtonen waar straatdienders mee te maken krijgen, worden bestem-
peld als ‘bekende’, ‘junk’, ‘gajes’, ‘veelpleger’ – ‘die hele familie komt in ons
systeem voor’ – en ‘gestoord’. De etniciteit lijkt hier voor de agenten geen door-
slaggevende rol te spelen. Ze scharen hen in feite onder dezelfde categorie ‘gajes
en gekken’ als hun autochtone clientèle.

8.3.1  Psychische stoornis

Uitvoerende politiemensen komen vaak bij conflicten of situaties waar volgens
hen niet de etnische diversiteit het probleem is, maar veeleer een psychische
stoornis. Zo valt het me op dat in Amersfoort tijdens een wijkavond met pro-
fessionals en bewoners verloederde tuinen in de wijk niet worden toegeschreven
aan afwijkende culturele normen, maar aan psychiatrische problematiek. En ook
in de volgende casus komt dit naar voren.

We gaan naar een melding. Volgens agent P: ‘even een taalprobleem oplossen: ik
begrijp u niet’. Het blijkt te gaan om een mogelijke beroving. Er is al naar het bureau
gebeld, maar dat werd niet begrepen vanwege gebrekkig Nederlands aan de andere
kant van de lijn. Nu heeft een ambulancebroeder gebeld die uit het verhaal heeft
opgemaakt dat het wellicht om een beroving gaat. We komen bij een tussenwoning,
een oude mevrouw van Iraanse afkomst doet open. Ze heeft hechtingen in haar
voorhoofd en nauwelijks tanden in haar mond. Ze lacht continu. De ambulancebroe-
der is nog binnen, maar gaat weer de sneeuw in nu wij er zijn. We gaan zitten. Er is
nog een oudere dame aanwezig, dat blijkt een zus te zijn. Ze wonen hier samen.
Agent N. begint het gesprek: ‘Wat is er gebeurd?’ Het slachtoffer spreekt nauwelijks
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Nederlands en lijkt zich enorm ongemakkelijk te voelen. Ze lacht steeds en herhaalt:
‘Dankuwel, dank voor uw komst, ik ben gevallen, dankuwel’. Met veel pijn en
moeite begrijpen we dat ze in de brandgang van achteren is geduwd en toen is
gevallen. Ze had haar tas om haar nek, die is niet gestolen. Op een gegeven moment
neemt agent P. het gesprek over. Hij praat harder, met woorden waarvan ik denk dat
de vrouw ze niet begrijpt. De zus wordt gevraagd te vertalen omdat ze beter Neder-
lands lijkt te kunnen. Zij wordt steeds bozer op haar zus: ‘Waarom geef je niet
gewoon antwoord?’ Ze spreken Perzisch samen. N. ‘Wij zijn hier om u te helpen hè.
Wilt u wel dat wij hier zijn?’ De vrouw geeft aan dat de ambulancebroeder heeft
gebeld. Zij lijkt het niet nodig te hebben gevonden. Ze wil geen aangifte doen. P.
wordt een beetje lacherig als er geen goed antwoord op zijn vragen komt. Hij lijkt
niet meer te weten wat hij ermee aan moet. Mevrouw vraagt of we sap willen
drinken. P. lacht: ‘Nee dank u, wij hoeven niets te drinken’. De vrouw is van achteren
geduwd, dus ze heeft geen gezicht kunnen zien. Ze denkt wel dat het een jongen was.
P.: ‘Waarom denkt u dat het een jongen was?’ De vrouw begrijpt het niet. P. wordt
ongeduldig, vraagt steeds door, maar komt niet veel verder. Dan wil hij haar persoon-
lijke gegevens noteren. De zus laat papieren van de ziektekostenverzekering zien,
want er is kennelijk zo snel geen ID bij de hand. Daarna vraagt hij de gegevens van
de zus. ‘Waarom ik? Ik heb niets gedaan. Het gaat om haar. Zij is gevallen, dat is niet
mijn probleem!’ P. begint weer te lachen en lijkt niet te begrijpen waarom ze zo
moeilijk doet. Hij geeft aan dat de politie altijd gegevens van alle aanwezigen noteert,
dat betekent verder niets. ‘Oké, ik haal uw gegevens wel uit het GBA’. Hij lijkt er
klaar mee. Uiteindelijk geeft ze haar voornaam, maar haar geboortedatum wil ze niet
noemen. De agenten geven aan dat ze een aangifte nodig hebben om iemand te
kunnen pakken. De zus: ‘Hoe pakken? Zij heeft hem niet gezien!’ Het wordt de
agenten duidelijk dat ze hier niet veel meer kunnen doen. Ze gaan er vandoor nadat
ze een hand gegeven hebben. De oude dame staat ons in de deuropening lachend uit
te zwaaien. N. zegt in de auto: ‘Zou ze bang zijn ofzo?’ P.: ‘Nee joh, die spoort
gewoon niet’. 

We zien in deze casus dat etnische diversiteit leidt tot taalbarrières, miscommu-
nicatie en mogelijk een cultureel verschil tussen denkbeelden over de rol van de
politie, maar voor de agent is de kous snel af: de vrouw ‘spoort gewoon niet’.
In de volgende casus wordt wel verwezen naar de (Turkse) etniciteit, maar gaat
het volgens de agenten toch vooral om een conflict vanwege een psychische
stoornis.

Een noodhulpagent vertelt aan de wijkagent over een conflict waar hij laatst is
geweest. In een flat woont een Turkse vrouw ‘met smetvrees’. Haar Hollandse
onderbuurman wordt niet goed van haar schoonmaakwoede als er bakken water over
het balkon bij zijn balkon naar binnen stromen. ‘Die buurman is een beetje een
simpel figuur’. Nu had hij de politie gebeld omdat hij bedreigd zou zijn door haar
zoons. Een van de zoons – een jongerenwerker, ‘wel een schappelijke vent’ – had al
een dammetje gemaakt en schrobde nu voor zijn moeder het balkon. ‘Dat vond ik al
een goede oplossing’. Nu was de onderbuurman boos geworden bij regenwater dat
naar beneden kwam. Daar gaf hij ook de vrouw de schuld van. Hij had de zoons
aangesproken: ‘Doe er wat aan, want ik doe je moeder een keer wat aan’. De
noodhulpagent: ‘Dan moet je net Turken hebben, als je tegen hen over hun moeder
begint...’ 
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Ook in het volgende voorbeeld hebben noodhulpagenten weinig boodschap aan
culturele achtergronden of specifieke omstandigheden in landen van herkomst.
Ze leggen de nadruk op de psychische gesteldheid van de persoon en de
bedreiging die hij vormt voor de openbare orde.

In de wijk woont een Afrikaanse man. Hij heeft al een paar keer buren met een groot
keukenmes bedreigd en vertoont bij aanhoudingen veel verzet richting agenten. Dit
staat op de briefing, met een verzoek van het Riagg2 om het aan hen te melden als hij
wordt aangehouden, zodat zij de man kunnen onderzoeken. De wijkagent vertelt mij:
‘Hij is kindsoldaat geweest en zit waarschijnlijk soms in een psychose en doet dan
zulke gekke dingen. De laatste tijd is dat steeds vaker, dan is hij helemaal van het pad
af’. Hij gaat regelmatig bij de man langs, soms met een psychiatrisch verpleegkun-
dige. Die waarschuwt hem na een bezoek waar ik bij was: ‘Omdat hij kindsoldaat is
geweest, kan hij te veel indrukken niet aan. Dan gaat hij dissociëren. Dan ziet hij
geen politie, maar soldaten van de vijand. Kijk alsjeblieft goed uit, zeg het ook tegen
je collega’s, want dat is heel link. Dan is het heel belangrijk om rustig te blijven’. De
wijkagent weet hoe het gaat in de noodhulp: ‘Ja, maar als collega’s van de meldka-
mer een melding krijgen van dat hij iemand met een mes loopt te bedreigen, hebben
zij niet het geduld om rustig te blijven. En het is natuurlijk moeilijk communiceren
met hem’. Hij vertelt het wel aan zijn collega’s en laat het ook op de briefing zetten:
‘volgens [psychiatrisch verpleegkundige, LK] bloedlink’.3 
Tijdens een noodhulpdienst op zaterdagavond zien we de man lopen achter het
station. Hij heeft een enorme stok in zijn hand. Agent M. roept eerst vanuit de
politieauto door het open raam: ‘Hé F.! Hoe is het? Mag niet hè! Zo’n stok is een
wapen’. De man wil doorlopen, dus de agenten stappen snel uit, ik ook. Ze lopen naar
hem toe en staan dicht voor hem. M. doet het woord. De man wil de stok niet afgeven
en wordt steeds opgewondener. Ook M. gaat steeds harder praten: ‘Rustig!’ Maar de
man kalmeert niet: ‘Jij moet niet zo doen! Vorige keer ook!’ Collega D. wil er tussen
komen, maar de man ontploft bijna als D. aan hem zit: ‘Jij moet oppassen met mij!’
Uiteindelijk krijgen ze toch de stok afgepakt. De man schreeuwt steeds, met een
Frans accent: ‘Neem jij de responsabiliteit als ik alleen over straat naar huis moet?’
De agenten reageren er niet op en stappen weer in de auto, terwijl hij nog roept. Ik
begin over zijn argument van ‘ongewapend over straat’, gezien zijn verleden als
kindsoldaat, maar daar zijn de agenten weinig in geïnteresseerd: ‘O, geen idee’. D.:
‘Eigenlijk moet je hem dan aanhouden, want je weet zeker dat de nachtdienst er
straks last van gaat hebben’. M.: ‘En dan wil het Riagg ook nog op de hoogte worden
gesteld elke keer als wij hem aanhouden! Laat ze hem opsluiten als ze weten dat het
een tikkende tijdbom is!’ Ik geef aan dat ik van de wijkagent heb begrepen dat het
Riagg de man niet zomaar kan opsluiten, maar juist na een aanhouding op de hoogte
wil worden gesteld om hem te kunnen onderzoeken en zo voor elkaar te krijgen dat
hij gedwongen wordt opgenomen. Maar daar lijken de agenten weinig boodschap aan
te hebben. D.: ‘Het probleem is ook dat hij alle hulp weigert’.

Opmerkelijk is soms ook de rol van omstanders die nadruk leggen op etniciteit
terwijl de politie vooral aandacht heeft voor de psychiatrische problematiek:

2 Riagg = Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
3 In het volgende hoofdstuk zullen we nader bekijken hoe de wijkagent met deze situatie omgaat.

Hier gaat het om de houding van noodhulpagenten.
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Op een keer krijgen we een melding over ‘een agressief persoon’. Een regionale
instelling voor geestelijke gezondheidszorg heeft om assistentie van de politie
gevraagd bij een ‘onberekenbare’ cliënt van hen. Het gaat om een man van Italiaanse
komaf die al zijn hele leven in Deventer woont. Hij woont boven de winkels in de
binnenstad. Vorige week is hij ook al uit het raam gesprongen nadat het arrestatie-
team was ingeroepen. Als wij arriveren, horen we zijn geschreeuw al in de auto. We
stappen snel uit, met het idee dat we ergens naar binnen gaan. Maar dan blijkt de man
uit het raam te hangen op de eerste verdieping. Als hij de agenten ziet begint hij nog
veel harder te schreeuwen: ‘Jullie komen er niet in!’ Agent J. roept naar boven: ‘Wij
moeten er toch even in’. De man reageert direct: ‘Oké, ik ga messen pakken!’ En hij
verdwijnt om even later weer terug te komen met allerlei messen in zijn hand
waarmee hij uit het raam zwaait. Ook richting ons. Naar collega E. roept hij: ‘Ik steek
die messen in je ballen!’ J. zegt tegen mij: ‘Achteruit, achter de politieauto!’ Zelf
loopt hij ook terug, maar probeert op de man te blijven inpraten. 
Uiteindelijk sta ik uren achter afzetlint – samen met tientallen omwonenden en een
agent – in een steegje te wachten tot het arrestatieteam de man overmeestert en
‘afvoert’ naar het hoofdbureau. De omwonenden mogen niet naar huis – ondanks
etenstijd en vrieskou – omdat de man zo min mogelijk prikkels mag hebben. ‘Anders
gaat het mis’, aldus een toegesnelde leidinggevende. De hele winkelstraat is dus
uitgestorven, op een paar onderhandelaars die heen en weer lopen na. Terwijl wij
staan te kijken, meldt zich een man in gebrekkig Nederlands. Hij is Italiaans en de
man ook, dus ‘misschien kan ik helpen?’ De agent houdt de boot af: ‘Dat is vriende-
lijk aangeboden, maar voor uw eigen veiligheid is dat niet verstandig. Hij dreigt met
messen naar beneden te gooien’. De Italiaanse man probeert het nog eens: ‘Misschien
op een afstandje?’ De agent: ‘Nee dank u wel, daar hebben we onze eigen mensen
voor’. Een tijdje later biedt nog een Italiaan zich aan als onderhandelaar. Hij heeft
vanmorgen nog bij de man op de bank gezeten. Ook hij wordt afgewimpeld. De
Italiaanse man moppert tegen omstanders over de politiemacht: ‘Ze zien ons als
maffia! Ze willen ons niet als onderhandelaar’.
Terug op het hoofdbureau vindt een ‘debriefing’ plaats, waarin weer het psychiatri-
sche aspect naar voren wordt gehaald. Eén van de onderhandelaars van het arrestatie-
team complimenteert agent J.: ‘Goed hoe je zo gemakkelijk een gesprek met hem
wist aan te gaan. Ik hoorde zelfs rode kool met hachee voorbij komen!’ Er wordt
gelachen. ‘Bij manische mensen is het nodig om mee te gaan in hun verhaal, want als
je ze tegenwerkt en ze zijn ook nog eens suïcidaal, dan gaan ze rare fratsen uithalen’.

In interetnische conflicten kunnen agenten gefocust zijn op hun beeld van een
stereotiepe allochtone verdachte. Maar soms blijken de zaken heel anders te
liggen en gaat het toch weer om de psychische gesteldheid, dit keer van de
‘onverdachte’ autochtone partij.

We krijgen een melding van twee mensen die allebei zeggen eigenaar te zijn van
dezelfde fiets. ‘Er wordt nóg niet geslagen’, aldus de meldkamer. We komen aan bij
een winkelcentrum. Voor de supermarkt staat een allochtone man bij een afgetrapte
fiets. Een oudere autochtone vrouw staat er ook bij. De agenten koersen meteen op
de man af, maar koppelen de mevrouw niet direct aan het conflict. Als blijkt dat zij
er ook bij betrokken is, neemt agent F. de man apart en agent S. de vrouw. Zij wil
steeds weer naar de fiets toelopen. Al snel wordt het de agent duidelijk dat ze
verward is. Ze blijft herhalen: ‘Hij wilde mijn fiets stelen!’ De man doet bijna in
tranen zijn verhaal tegen agent F.: ‘Ik heb die fiets zo’n jaar geleden op Marktplaats
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gekocht. Ik had boodschappen gedaan, kom buiten en daar staat zij bij mijn fiets. Ze
heeft me zelfs nog geslagen. Iedereen hier denkt nu: “Die buitenlander heeft haar
fiets gestolen”. Daar baal ik van’. F. stelt hem gerust: ‘Die vrouw is niet helemaal
goed, wij lossen dit op’. S. begrijpt van de vrouw dat zij een leenfiets heeft. ‘Dit oude
barrel kan nooit een leenfiets zijn’. Ook past haar sleutel niet op de fiets. ‘Bent u hier
op de fiets?’ Nee, lopend. ‘Waarom heeft u dan een fietssleutel?’ De agenten krijgen
niet duidelijk waar ze precies woont. F. zegt tegen de man: ‘Ga jij maar weg met die
fiets, wij regelen dit hier wel’. De vrouw grijpt weer naar het stuur: ‘Nu gaat hij er
met mijn fiets vandoor!’ ‘Mevrouw, dat is niet uw fiets, de sleutel past ook niet’. Een
andere dame komt er bij staan. Zij vertelt F. dat ze de vrouw kent – ‘ze is al langer
verward’ – en geeft het adres. De agenten bedanken haar. De verwarde vrouw zegt
niet op de fiets te zijn. F.: ‘Maar waarom heeft u dan een sleutel? Laten we eens wat
proberen’. Ze kijken in de rondte en proberen het slot van een paar fietsen. En ja
hoor, hij past, op een mooie leenfiets, zoals ze zei. Ze fietst weg. Een potige mede-
werker van de supermarkt ‘was er met spoed bij geroepen door collega’s’, vertelt hij.
Toen is ook de politie gebeld. ‘Ik dacht dat hij die fiets wilde stelen’. F.: ‘Dat denkt
iedereen, dacht ik ook, maar dat is niet altijd zo’. Later zegt hij tegen mij: ‘Die vrouw
was wappie. Dat hadden we al snel in de gaten. Zielig voor die vrouw, maar voor ons
is dit humor. Dit maakt het werk leuk!’ Ik heb stiekem toch een beetje medelijden
met de man die zijn reputatie nu geschaad ziet, alleen al door de komst van de politie.

Naast een psychische stoornis wijzen agenten ten slotte ook op beperkte ver-
standelijke vermogens die een rol spelen bij ‘multiculturele problemen’.

Ik ga in Amersfoort een keer mee met een agent van de jeugdpolitie naar een overleg
‘Jeugd en Veiligheid’ op het gemeentehuis. Aan tafel zitten – naast de voorzitter van
een extern bureau – maatschappelijk werkers, een jongerenwerker, een leerplicht-
ambtenaar, iemand van een intensief begeleidingstraject en de politie. Normaal
gesproken is ook de wijkagent aanwezig. Het gaat om een ‘integrale aanpak’ van
jongeren, specifiek uit de wijk Kruiskamp. In feite staan vooral jongens op de lijst,
soms van autochtone komaf, meestal van Marokkaanse en Turkse komaf. Aan het
eind van de bijeenkomst komt een onderzoeker vertellen over haar onderzoek waar
ze casus voor nodig heeft, of de aanwezigen misschien jongeren kunnen ‘aanleve-
ren’? De professionals zijn niet direct enthousiast en noemen allerlei bezwaren. De
jeugdpolitieagent vertelt mij als ze weg is: ‘Het is opvallend op de lijst dat zoveel
jongeren waar wij als politie en ook partners mee te maken hebben, zwakbegaafd
zijn’. Hij laat zien hoe vaak er op de lijst ‘LVG’4 staat achter de namen. ‘Daar zouden
ze eens onderzoek naar moeten doen!’

8.3.2  Scooterlui en haantjesgedrag

Vaak leggen straatdienders bij (jonge) allochtonen eveneens niet zozeer de
nadruk op etniciteit, maar veeleer op gedrag dat tot conflicten of problematische
interacties met de politie leidt. Hier gaat het niet zozeer om de ‘gekken’ – zoals
in de vorige subparagraaf – maar om het ‘gajes’. 

4 LVG = Licht Verstandelijk Gehandicapt.
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Zo krijgen we in Amersfoort een melding ‘verlaten plaats ongeval’. Onderweg zien
we de auto met de genoemde kleur en het kenteken bij een tankstation staan. Een
Marokkaanse jongen stapt net in zijn auto, naast zijn vriendin. Als hij de politie ziet,
vraagt hij meteen: ‘Het gaat zeker over die aanrijding met die brommer net?’ Hij
vertelt dat de brommer pal achter zijn auto stond en dat hij de brommer niet had
gezien. Deze had ook nauwelijks schade en was al oud. De anderen vroegen naar zijn
naam. ‘Waarom moet je mijn naam weten? Hier heb je mijn kenteken!’ Ze wilden de
politie er niet bij halen, dus toen is hij weggereden. Terwijl hij dit vertelt, rijdt een
motoragent naar de andere partij. De Marokkaanse jongen wil anders ook wel die
kant weer op rijden met ons: ‘Dan lossen we het meteen op’. Maar de agenten willen
even wachten op het verhaal van de motorcollega. Na tien minuten geeft die door via
de portofoon: ‘Aanhouden die hap’. Er blijkt toch flinke schade te zijn en bedreigin-
gen te zijn geuit: ‘Ik sla je tanden uit je smoel!’ De Marokkaanse jongen krijgt te
horen: ‘Je bent bij deze aangehouden en je moet toch even met ons mee naar het
bureau om het uit te zoeken’. Zijn vriendin reageert boos: ‘Hoe kun je hem daar nou
voor aanhouden?’ Agent R.: ‘Wij horen alleen jullie kant van het verhaal. Er zijn
kennelijk ook bedreigingen geuit’. ‘Bedreigingen?’ ‘Ja, iemand voelt zich bedreigd’.
De jongen bindt al iets in. Hij lijkt zich er iets bij voor te kunnen stellen. Het meisje
moet lopend naar station. De agenten brengen de jongen naar de politiecel: ‘Ben je
al eens eerder aangehouden?’ ‘Ja, vroeger, lang geleden, voor kleine dingetjes’. Als
we weer beneden zijn, komt de motorcollega naar ons toe: ‘Dat was gewoon
huftergedrag, aso. Dit waren keurige jongens. Dat probeer je altijd in te schatten of
ze niet zelf ook iets hebben uitgelokt, maar deze jongen was meteen agressief. Hij
kwam direct uit de auto en begon ze te bedreigen. Ze hebben netjes naar zijn naam
gevraagd, die wilde hij niet geven, dus het was duidelijk een “verlaten plaats on-
geval”. Maar als eerste voor bedreiging aanhouden’. Agent T. geeft aan dat hij de
jongen wel schappelijk vond. Zijn oudere collega R. geeft aan: ‘Nou, hij ging wel erg
makkelijk mee. Als jij niks gedaan hebt, ga je op z’n minst in discussie’. T. trekt de
jongen na in het politiesysteem en treft daarin een hele lijst met antecedenten op
diefstal en heling. 

Ook in andere situaties noemen agenten ‘asociaal gedrag’ of een ‘grote bek’ van
‘scooterlui’ als aanleiding voor een conflict, waarbij de etniciteit hooguit impli-
ciet naar voren komt. Wederzijds ‘haantjesgedrag’ kan eveneens verstrekkende
gevolgen hebben:

We krijgen een melding van een vechtpartij waarbij een gewonde zou zijn. De
ambulance is ook onderweg, maar gaat bij dit soort incidenten niet eerder ter plaatse
dan de politie. De politie gaat voorop bij meldingen van een steekpartij, vuurwapens,
vechten etc. Wij zijn er als eerste, na ons komen nog drie politieauto’s en de wijk-
agent aan. Een jongen van een jaar of veertien zit versuft op de grond en hangt in de
armen van een oudere mevrouw. Naast hem ligt braaksel. Er staan zo’n tien jongens
omheen. De vrouw is behoorlijk overstuur. Ze heeft de vechtpartij vanuit haar huis
zien gebeuren en wijst de jongen aan die het slachtoffer tegen het hoofd zou hebben
getrapt, ‘alsof hij penalties nam, echt niet normaal’. Een agent vraagt: ‘Was jij dat?’
De jongen begint een heel verhaal en lijkt te vinden volledig in zijn recht te staan. Hij
wordt meegenomen naar het politiebureau. Twee andere collega’s gaan met de vrouw
mee naar huis om haar verhaal te horen. De gewonde jongen reageert nauwelijks en
kan amper op zijn benen staan. Hij wordt in de ambulance gehesen en naar het
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ziekenhuis gebracht. Steeds meer jongens – die net uit school komen – staan erom-
heen, bijna allemaal allochtoon. Iedereen vraagt elkaar wat er gebeurd is: ‘Je gaat
toch niet iemand voor zijn hoofd trappen?’ Elke agent neemt één of twee jongens
apart om hun verhaal te horen. Er zijn vriendjes van de dader en het slachtoffer
aanwezig. Ze zijn niet allemaal even spraakzaam. Het is niet duidelijk of het nu van
twee kanten kwam of niet. Het lijkt iets te maken te hebben met langslopen en naar
elkaar kijken. ‘Wat kijk je?’ ‘Ik mag kijken waar ik wil’. Ze zochten ruzie en
begonnen een beetje te boksen. Uiteindelijk liep het slachtoffer weg, maar werd
gehaakt door de dader en vervolgens een paar keer hard op het hoofd getrapt. De
verklaringen komen niet allemaal overeen. Ik zie hoe moeilijk het is om het motief
van zo’n conflict te achterhalen. Een agent roept om zich heen: ‘Heeft nog iemand
wat gezien?’ Er komt weinig respons. Nadat is overlegd dat er tegenstrijdige
verklaringen klinken, maar dat het lijkt te gaan om een gevecht van twee kanten, gaat
hij met zijn collega weer weg. Er blijven nog twee politieauto’s en de wijkagent
achter. Een vrouw met hoofddoek en sportschoenen komt helemaal overstuur aan, zij
blijkt de moeder van de dader. Ze gaat op de stoeprand zitten huilen en wordt even
later thuisgebracht door collega’s. 
Omwonenden hebben 112 gebeld. ‘Het regende 112-tjes’. Een aantal van hen staat
buiten en is emotioneel, geschrokken. Een oudere dame geeft in tranen aan dat zij er
van haar man niet naar toe mocht toen ze het zag gebeuren: ‘Straks doen ze jou wat
aan. Die jeugd van tegenwoordig, je weet niet wat er allemaal kan gebeuren’. De
jongens zijn bekend in de straat. Er wordt gesproken over ‘die Marokkanen’. Later
blijkt dat de dader van Turkse en het slachtoffer van Russische afkomst is. Een agent
vraagt of de dame op het politiebureau een verklaring wil afleggen en ondertekenen,
maar ze is bang. ‘Wij zijn al ouder, straks komen ze bij ons aan de deur verhaal
halen’. De agent reageert begripvol.
Nadat nog wat is gepraat met de achtergebleven jongens, vertrekken we weer. In de
auto doen de agenten vrij laconiek: ‘Tegenstrijdige verklaringen, maar wel een leuk
ritje gehad. Als dit een tweegevecht is – zoals het nu lijkt – kan het via de APV5

worden afgehandeld. Dan krijgen ze allebei een bekeuring en hoeft er geen recherche
aan te pas te komen. Dán moeten er namelijk allerlei getuigen worden gehoord en dat
is een hoop werk. De APV is dus sneller’. We rijden terug naar het bureau om te
overleggen. Verklaringen moeten naast elkaar worden gelegd en er moet worden
bekeken of het slachtoffer in het ziekenhuis ook nog aangehouden moet worden. De
HOvJ op het bureau twijfelt. Haar dienst zit er bijna op en ze wil de volgende ook
niet met heel veel werk opzadelen. 
Als we weer onderweg zijn, schrikt de agent van het bericht dat via de portofoon
binnenkomt: we moeten voor de zekerheid ‘een PD maken’ van de plek waar de
jongen gewond is geraakt. Hij heeft mogelijk ernstig hersenletsel. Wij staan vervol-
gens geruime tijd met rood-wit afzetlint de ‘PD’ te ‘bewaken’, tot de tactische
recherche en de forensische opsporing komen. Na de overdracht gaan we snel naar
het bureau om op te warmen en te eten. Twee andere agenten die bij het ziekenhuis
zijn geweest, komen ook net terug. De ouders waren er inmiddels bij. Het slachtoffer
had een soort epileptische aanvallen gekregen en werd nu in een kunstmatige coma
gehouden. Eén van de agenten: ‘Dit was geen toevallige ontmoeting, dit is echt
haantjesgedrag’. 

5 APV = Algemene Plaatselijke Verordening.
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De etnische achtergrond van de jongens doet in deze casus weinig terzake. De
politiemensen zijn vooral druk met de partijen scheiden en de rust terugbrengen
tussen (groepen) jongeren die door hun ‘haantjesgedrag’ met elkaar in conflict
komen. Opmerkelijk genoeg wordt allochtone vrouwen soms ook ‘haantjesge-
drag’ verweten:

Er zijn ‘twee agressieve winkeldieven’ bij een elektronicazaak betrapt. Het gaat om
een Surinaamse broer en zus van in de veertig. Twee vrouwelijke agenten zijn er al
en nemen de zus mee. Wij brengen de broer naar het politiebureau. Bij de balie
‘arrestantenzorg’ mag de man al zijn spullen afgeven, waarop deze worden genoteerd
op een formulier. Agent M. noemt op: ‘Een goudkleurige ketting’. De man: ‘Goud-
kleurig? Dat is echt goud hoor!’ M.: ‘Zo omschrijven wij dat altijd’. De collega’s
komen met de vrouwelijke verdachte binnen. Haar gezicht staat op onweer. Achter
haar rug om worden grapjes gemaakt over haar korte jurkje.
Een tijd later gaan twee agenten ieder apart de broer en zus ‘afhoren’. Ik ga met agent
F. mee naar de man. In een kaal kamertje probeert F. chronologisch het verhaal
helder te krijgen. De man vertelt over een computerscherm dat ze gingen kopen. Toen
zagen ze ook een stekkertje voor de oplader van een telefoon, die ze uit de verpak-
king hebben gehaald om te passen. Uiteindelijk is deze per ongeluk in de tas van zijn
zus beland zonder te betalen. ‘Het was er. Ik heb er verder niet bij stilgestaan, maar
het was daar ergens’. F. vraagt daar steeds concreet op door: ‘Wie had hem vast? Wat
heb je gedaan met die stekker? Dus je zus had het in haar hand?’ Ze lijken wat langs
elkaar heen te communiceren. De man probeert F. te overtuigen van zijn onschuld:
‘Ik heb nog nooit iets gestolen, ik ben geen dief. En als ik al zou willen stelen, dan
niet voor 5,50 euro. Dan had ik niet het computerscherm, de usb en de headphone wél
betaald. En dan was ik niet helemaal vanuit Apeldoorn naar Deventer gekomen voor
een stekkertje. Ik heb wel betere dingen te doen in mijn leven’. F. ‘Dat denk ik ook’.
Na een kwartiertje zegt F. tegen de man: ‘We gaan het regelen, dan mag je zo naar
huis’. De man: ‘Ja, jullie doen gewoon je werk, maar stom van die mensen van de
[elektronicazaak, LK]’. Agent F. leest de verklaring voor en na goedkeuring print hij
hem uit. De man leest hem vervolgens zelf aandachtig door voordat hij hem onderte-
kent. We brengen de man weer naar de politiecel. 
We komen terug in de kantine waar de vrouwelijke collega’s zitten die de broer en
zus hebben aangehouden. F. doet de man na, met overdreven Surinaams accent,
terwijl de man goed Nederlands sprak: ‘En toen had ik het stekkertje eruit gehaald
en toen zat het ineens in haar tas! Ik weet niet hoe het daarin is gekomen’. Hij maakt
er een onlogisch en ontkennend verhaal van. Agente E. moppert op de vrouw die zo
moeilijk deed in de auto richting het bureau. ‘Ik heb wat met vrouwen! Echt haantjes-
gedrag, maar dan van vrouwen!’
We gaan bij collega M. kijken die de vrouw heeft verhoord. Dit duurde veel langer
dan bij ons. Agent F.: ‘Durfde je wel alleen met haar in zo’n kamertje, met haar korte
rokje?’ Mario; ‘Nou pff, we hadden het beter andersom kunnen doen, Lianne met mij
mee’. De vrouw had een lang verhaal, waarin steeds naar voren kwam dat haar
onrecht was aangedaan. Ze vroeg naar de vrouwelijke collega’s. Ze wil haar excuses
aanbieden, omdat ze zich heeft misdragen bij de aanhouding, maar ze was ook zo
boos! Dus de collega’s worden erbij gehaald en de vrouw biedt haar verontschuldi-
gingen aan voor haar gedrag. ‘Dat meen ik! Jullie deden ook gewoon je werk’.
Agente E. zegt tegen collega M. als wij met de vrouw weglopen: ‘Wat heb jij met
haar gedaan? Wat een verschil met haar houding daarnet’.
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We zien hier wederom het verschil tussen frontstage en backstage gedrag.
Achter de schermen klinken allerlei generalisaties, maar op de bühne doen
agenten fatsoenlijk hun werk.6 En ondanks stereotypen ligt ook in dit voorbeeld
weer de nadruk op een problematische houding – ‘haantjesgedrag’ – in plaats
van op etnische achtergrond. De volgende twee casus laten zien dat burgers
soms wel een relatie leggen met etniciteit, maar dat het in de ogen van politie-
mensen ‘een typisch geval van recalcitrant gedrag’ is en zij nauwelijks reageren
op een verwijt van discriminatie.

We zien een fietser zonder licht. Agent R.: ‘Die gaan we even lid maken van de
club’. Het donkere meisje protesteert hevig. Ze moest alleen even snel een telefoon-
kaart halen. Haar licht is blijkbaar net kapot gegaan, dat had ze nog niet opgemerkt.
Ze heeft geen ID bij zich. ‘Ik krijg toch geen bekeuring voor dat kleine stukje?’ Ze
wil haar adres niet geven en ze weet haar telefoonnummer ook niet. ‘Sorry hoor, één
keertje niet bij me’. ‘Waar woon je?’ ‘Verderop’. ‘Waar verderop?’ ‘In Soesterkwar-
tier’. ‘Waar?’ ‘Waarom wil je dat weten?’ ‘Omdat je een bekeuring krijgt en omdat
jij geen ID bij je hebt, weten we nu niet wie je bent’. Ze kiest eieren voor haar geld
en noemt haar naam en adres. Stilte. R.: ‘Nu weet ik nog niet zeker dat jij dat bent.
Je zult niet de eerste zijn die niet de waarheid spreekt’. Het meisje reageert furieus
en wil wegfietsen: ‘Ik ga weg, ik laat me niet vertellen dat ik lieg!’ R. houdt haar
stuur vast: ‘Hier blijven’. Het meisje: ‘Ik laat me niet uitmaken voor leugenaar!’ Ze
vertelt dat ze naar huis moet, want haar moeder heeft de fiets nodig. Nee, ze moet
mee naar het bureau, dan kan haar moeder daar haar ID komen laten zien. ‘Zet je fiets
maar daar neer, en doe hem op slot’. ‘Moet ik voor zo’n boete mee naar het bureau?’
Ze wil haar fiets wegzetten, maar wordt weer tegengehouden. Ze wordt nog kwader.
‘Wat denk je? Ik fiets heus niet weg hoor! Ik ga gewoon mijn fiets wegzetten! Wat
denk je, we pakken eens lekker zo’n negerin?!’ ‘Let op je woorden!’ Ze gaat
woedend mee in de auto en zegt onderweg niets, de agenten ook niet. Bij de arrestan-
tenzorg wordt een vrouwelijke agent erbij geroepen, die haar fouilleert in de politie-
cel. Het laatste dat we horen is: ‘Weer zo’n kankercel in’. Onderweg naar de
noodhulpafdeling zegt agent J.: ‘Een typisch geval van recalcitrant gedrag. R. stond
haar heel netjes te woord’. Weer beneden kijkt hij in het politiesysteem en ziet dat ze
al twee keer is opgepakt voor openlijke geweldpleging. Het lijkt de agenten te
bevestigen in hun oordeel. 

We krijgen een bijzondere melding over ‘buitenlanders’ en ‘eendendiefstal uit een
vijver’. De verdachten blijven nog een half uur wachten tot de politie komt ‘om hun
onschuld te bewijzen’. Als we daar aankomen, staan er drie Surinaamse mannen en
een aantal Hollandse dames met hond op de stoep. De agenten stappen uit en zijn al
snel kortaf richting de mannen: ‘Wat is hier aan de hand? Waar zijn die eenden?’ De
identiteitsbewijzen worden gevraagd en nagetrokken via de portofoon. Eén man heeft
geen ID, wel een bankpas. ‘Als u een verkeerde naam opgeeft, gaat u met ons mee!’

6 Dit zou de tegenstelling die voortkomt uit de onderzoeken naar proactief politieoptreden van
Çankaya (2012) – die stelt dat etnische stereotypering een belangrijk onderdeel is van ‘de culturele
kennis’ van straatagenten – en Svensson et al. (2011) – die concluderen dat de politie zich tijdens de
daadwerkelijke handhaving vooral laat leiden door voor hun werk relevante criteria, zoals hang-
groepgedrag en delinquent gedrag, en veel minder door de etnische achtergrond van jongeren –
kunnen opheffen.
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De mannen hebben volgens één van de vrouwen eenden uit de vijver gehaald en in
een mandje gestopt. Ze heeft hier ook een foto van op haar mobiel. Maar ze heeft
haar hond uitgelaten en toen ze na tien minuten weer langskwam, was het mandje
weg. De agenten: ‘Waar is dat mandje?’ ‘Welk mandje?’ ‘Dat mandje waar je die
eenden in hebt gestopt!’ De achterklep van de auto moet open. Die zit vol vuilniszak-
ken met daarin zo’n dertig geplukte eenden, waarvan de nek is omgedraaid. Al snel
gaat agent T. bellen met de Algemene Inspectiedienst (AID) wat de regels zijn over
dergelijk vervoer van eenden. De bestuurder heeft ondertussen een heel verhaal tegen
agente L. over dat hij de eenden heeft gehaald ‘ergens richting Twello op een
boerderij, waar ga ik u niet zeggen’, en nu weer naar zijn woonplaats Rotterdam gaat
om de eenden in stukjes te hakken en in de diepvries te doen, voor eigen gebruik. L.:
‘En wat doen jullie vanuit Rotterdam dan helemaal in Deventer? Zijn daar geen
eendenboerderijen?’ En even later: ‘Heb je daar geen vijvers?’ De man vertelt dat hij
eerder deze week in Apeldoorn moest werken en dat de eenden hier goedkoper zijn.
L.: ‘Ja ja. Maar vanaf die boerderij naar de snelweg hoef je toch helemaal niet hier
langs te komen. Wat deed u hier dan?’ De man: ‘We waren hier toevallig in de buurt
en ik heb gewoon die eenden bekeken en er eentje vastgepakt en eraan gevoeld. Dat
is toch heel normaal?’ Agente L.: ‘Nee, dat vind ik niet normaal. Je gaat toch geen
eenden oppakken die hier in de vijver zwemmen. Zeg nu maar gewoon waar je dat
mandje hebt gelaten. Dat hebben jullie gewoon ergens van je afgegooid toen jullie
een rondje reden’.
Twee van de Surinaamse mannen lijken nogal dronken, dus je merkt dat de agenten
daar helemaal snel klaar mee zijn. De bestuurder is nuchter en spreekt zijn vrienden
toe als ze een te grote mond krijgen: ‘Stil, zij doen ook gewoon hun werk!’ De
dronken man blijft mopperen en schreeuwen: ‘Blanken mogen hier alles, de politie
is tegen de buitenlanders. Die blanken die ons beschuldigen mogen zomaar weglopen
en wij moeten hier blijven!’ Zijn nuchtere vriend lacht: ‘Wij hebben een goed hart’.
Agente L. vermaant de dronken man: ‘U moet een beetje rustig doen! Ik bepaal wat
hier gebeurt!’ De man wordt steeds kwader: ‘Ik heb toch het recht om alles te zeggen
in Nederland!’ Hij vloekt en tiert, vooral als L. zegt dat ze er niets van gelooft. De
nuchtere man is slimmer: ‘Dat kunnen ze wel allemaal zeggen, maar ze kunnen het
toch niet bewijzen. Maak je niet druk!’ Af en toe wordt er in het Surinaams gecom-
municeerd. Agente L. staat erbij met een gezicht als een donderwolk. Uiteindelijk
komt haar collega terug. De AID heeft het nagevraagd bij een expert. De politie blijkt
hier niets tegen te kunnen doen: als het gaat om ‘eigen gebruik’ zijn er geen regels
omtrent het vervoer. Dus gefrustreerd zeggen de agenten tegen de mannen: ‘Oké, laad
uw eenden lekker in, ga weg en kom niet meer terug!’ Ze willen nog weten: ‘En als
ik nu onderweg uw collega’s tegenkom, mag ik dan uw naam noemen om te zeggen
dat jullie ons al gecontroleerd hebben en dat het zo mag?’ L. noemt haar dienstnum-
mer en zegt: ‘Nee hoor, dan wordt u gewoon weer gecontroleerd en dan begint het
hele riedeltje weer van vooraf aan’. De man heeft het niet goed gehoord en wil het
dienstnummer opschrijven, maar de agenten zijn er helemaal klaar mee en stappen
zonder pardon in de auto en rijden weg, de man en zijn dronken vrienden schreeu-
wend en tierend achterlatend. In de auto zegt L. boos: ‘Er klopt geen zak van, maar
je kunt ze niks maken. Zo frustrerend!’

Ten slotte een voorbeeld waarbij wederzijds ‘stoer’ gedrag en ‘een slecht onder-
buikgevoel’ leiden tot de aanhouding van twee allochtone jongens.
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Er komt een melding van mogelijke autokrakers, inclusief een signalement: ‘Turksach-
tig uiterlijk’. Wij rijden in de omgeving rond. In de winkelstraat zien de agenten een
jongen die erop lijkt, samen met een donkere jongen. De jongens kijken achterom en
gaan sneller lopen. Agent I. stapt uit: ‘Je mag even stoppen vriend!’ De jongens
hebben geen ID bij zich. I. belt met de melder, die gezegd had ‘een groen trainings-
pak’. I.: ‘Kan het ook een blauwe joggingsbroek zijn?’ Dat zou kunnen. I: ‘Dit zijn
ze hoor’. En later tegen mij: ‘Verklaringen van getuigen kloppen nooit’.
Iedereen in de winkelstraat kijkt. De donkere jongen: ‘Van alle mensen moet je ons
eruit pikken?’ De Turkse jongen: ‘Ja, omdat je met mij bent’. Omdat de jongens geen
ID hebben, worden ze geboeid en meegenomen naar het bureau. De donkere jongen
gaat bij ons in de politieauto, de Turkse jongen bij toegesnelde collega’s. Ze schreeu-
wen allebei steeds harder. ‘Wat heb ik gedaan? Waarom word ik aangehouden?
Waarom grijp je mij in mijn nek?’ De passagiersstoel waar ik op zit, wordt helemaal
naar achteren geschoven. De jongen zit klem en scheldt er flink op los. Hij vraagt
steeds waarom hij is aangehouden. I: ‘Jij geeft mij de kans niet om het uit te leggen,
zo boos ben je, dan niet’. Als we bijna bij het bureau zijn, zegt de jongen ineens dat
hij wel een ID bij zich heeft. ‘Ja, jullie deden zo stoer’. De agenten staan versteld:
‘Wat? Nu ben jij stoer, zit jij binnen. Dat is stom’. 
In de cellengang houd ik het blikje bier vast dat de andere verdachte op straat aan het
opdrinken was. Beneden zeggen de agenten tegen elkaar: ‘Daar krijgt ‘ie mooi een
knak voor’. Ze schrijven alle vier hun naam onder de bekeuring. Zo ‘telt’ die voor
alle vier. Er wordt gemopperd op de zweetlucht van de verdachte, en: ‘Ik kan zijn
naam niet eens uitspreken’. De officier van dienst zegt over de donkere jongen: ‘Wel
makkelijk in het donker straks, heb je hem zo gevonden’. I. blijft herhalen: ‘Dat zijn
ze hoor. Ik had een slecht onderbuikgevoel bij die wappo’.

We zien in deze subparagraaf dat politiemensen wijzen op asociaal gedrag als
aanleiding voor een conflict. Etnische achtergrond speelt in hun perceptie
hooguit een impliciete rol, en komt eigenlijk alleen achter de schermen in
generalisaties naar voren. Hoewel burgers regelmatig etniciteit wel expliciet
benoemen, doen agenten weinig met een verwijt van discriminatie. Met hun
duiding van problematisch gedrag als oorzaak voor een conflict of moeizame
interactie met de politie rechtvaardigen zij eveneens hun eigen – soms ‘korte’ –
optreden.7

8.3.3  Drank en drugs om vijf uur ’s ochtends

In het uitgaansleven springt etniciteit ook niet direct in het oog. Als er al
gesproken wordt over grote groepen Turken en Marokkanen die met elkaar op
de vuist gaan, wordt middelengebruik in een bepaalde context door veel agenten
als boosdoener aangewezen. In het volgende voorbeeld gaat het om een groot-
schalige vechtpartij die begint tussen een Turkse jongen en een ‘kamper’. Niet
de etniciteit zien agenten echter als oorzaak voor het conflict, maar vooral
‘drank en drugs om vijf uur ’s ochtends’.

7 Van Stokkom (2005) spreekt in dit verband van ‘spiegelen’: het overnemen van elkanders gedrag.
De attitude van de ‘burger’ is van invloed op de houding van de agent. 
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Halverwege een nachtdienst vertellen politiemensen mij dat het in november altijd
rustig is in de horeca. Sinds er vier agenten per nacht horecadienst hebben, is het
volgens hen rustiger in het uitgaansgebied. Ze opperen een paradoxaal effect van het
politiemanagementmodel: ‘De aanwezigheid van een politieauto op de Brink werkt
preventief. In ieder geval voor de meesten. Sommigen geven er niks om, maar dat
houd je altijd. Je bent ook snel ergens bij. Door meer collega’s ben je beter in staat
om er strakker in te zitten, korter en duidelijker op te treden. Het publiek telt ook de
koppen, hè. Ze kijken hoeveel politie er op de been is. Daarom loop je de kans aan
je eigen succes ten onder te gaan. Stel dat de leiding nu zegt dat er wel weer een
horecakoppel af kan, dan ben ik ervan overtuigd dat er weer meer conflicten op de
Brink zullen gebeuren, met gevaar voor collega’s’.
Twee uur later is het niet meer zo rustig. Na koffie op het bureau ‘moeten we echt de
straat weer op. Het is al vier uur’. De ervaring leert de agenten dat het meeste gebeurt
rond sluitingstijd om vijf uur. Eerst voorzien ze vanuit de auto nog een donkere
jongen van commentaar: ‘Dat is nou een typisch dealertje, sportschoenen aan en
alleen’. Dan krijgen ze iets anders op het oog: ‘Wat is dat nu, daar bij het urinoir?’
Er wordt gevochten. We scheuren ernaar toe, dwars over het plein. Twee jongens
gaan elkaar te lijf. De agenten vertellen later dat het een Turkse jongen en een
‘kamper’ zijn. Ze halen de jongens uit elkaar en horen op gepaste afstand van elkaar
de twee verhalen aan. De Turkse jongen vertelt agent F. dat de ander vroeg waar hij
naar keek, maar dat hij helemaal niet keek en toen ineens een kopstoot kreeg. Er
verzamelen zich al snel groepen rondom de jongens en de agenten. Ze zeggen dat het
‘vriendschappelijk’ was. F. vordert de jongen te vertrekken van de Brink. Ook de
andere groep wordt gesommeerd te vertrekken. Agent D. die te hulp is geschoten,
heeft een naar voorgevoel: ‘Al dat kampersvolk bij elkaar, echt dat oude Luxor8-
gajes, dat kan nooit goed gaan. Hier broedt iets. Dit gaat nog gevolgen krijgen. Dat
moeten we in de gaten houden’. Via de portofoon meldt hij: ‘Hondengeleider, blijf
maar in de buurt, al dat gajes hier’. Terug in de auto vraag ik waar dit nu om ging.
Agent H. legt uit met accent: ‘Je weet toch? Om een meisje. Dat gaat nergens over.
De een zegt: ‘Wat kijk je?’ De ander zegt: ‘Hoezo? Ik mag toch kijken?’ En dan gaan
ze op de vuist’. De mening over de rustige nacht is inmiddels veranderd: ‘Onrustig
avondje F.’
Wij rijden door de raamprostitutiestraat als collega D. vraagt of wij weer naar de
Brink komen. De ‘kampersgroep’ van net gaat nu naar een eetcafé. Daar komt een
deel van de groep er niet in, dus gaan ze een heel smalle snackbar binnen. Die zit net
naast een café dat precies dan – het is vijf uur – dicht gaat. Ineens zijn er heel veel
mensen op straat. Verderop is een opstootje tussen twee meisjes en een jongen. Vier
agenten rennen er op af. Eén van de meisjes is helemaal over haar toeren. De Turkse
jongen – met een blauw jukbeen – vertelt aan een agent: ‘Ik ben geslagen! Waarom
zou ik haar lastig vallen?’ Het meisje vertelt aan de andere agent dat ze in de kroeg
al werd lastiggevallen door de jongen. Toen is hij eruit gezet, bevestigt de portier. Nu
zij naar buiten kwam, stond hij haar op te wachten en begon haar weer lastig te
vallen. Twee noodhulpauto’s komen de Brink op. Agent H. moppert later: ‘Veel te
vroeg, zo veel collega’s erbij. Machtsvertoon dat juist averechts werkt’. Even later
zijn ze echter blij dat er collega’s in de buurt zijn.
Dit incident is namelijk nog nauwelijks achter de rug of er komt een hoop lawaai uit
de smalle snackbar. Er wordt binnen geschreeuwd om de politie. Agenten H. en F.

8 Een voormalige discotheek die onder politiemensen niet goed bekend stond.
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rennen erheen, ik ga erachter aan. Ook agenten D. en R. komen aangescheurd met de
bike. Ik zie een vechtpartij binnen. Springende mensen, zwaaiende armen en het
personeel hangt over de toonbank. Drie agenten rennen naar binnen: ‘Politie, verwijde-
ren!’ Ze staan bijna klem tussen iedereen en duwen mensen naar buiten. De vierde
agent blijft in de deuropening staan. Op dat moment hebben ze het bij het café ernaast
ook in de gaten – waar iedereen net naar buiten is gekomen – en ze rennen massaal
richting de snackbar, sommigen zelfs juichend en springend: ‘Politie, joehoe!’ De
politie wordt omringd door zo’n vijftig mensen. De agent in de deuropening staat in
de verdrukking: er willen mensen naar binnen én er komen mensen naar buiten. Al
snel pakt hij zijn wapenstok: ‘Afstand houden!’ Ook zijn collega grijpt zijn wapen-
stok. De grootste ‘enthousiastelingen’ krijgen ervan langs en worden vervolgens op
afstand gehouden door toegesnelde helpende portiers. De hondengeleider stond met
zijn bus al standby op het plein en komt nu richting de snackbar gereden. Hij stapt
uit en haalt zijn hond uit de auto. Die begint direct hard te blaffen, dus de ‘slimmeri-
ken’ zien dat en gaan al aan de kant. Al snel pakt de hondengeleider de lange
wapenstok, houdt die in de lucht en beent op de menigte af, terwijl hij roept: ‘Politie,
verwijderen!’ Het is een indrukwekkende verschijning. Ik maak me ook uit de
voeten, want ik zie de hond op me afkomen en weet dat hij geen onderscheid maakt.
Zelfs zijn eigen baas is wel eens het slachtoffer. 
Ik vind het totaal onoverzichtelijk en moet zien dat ik de agenten niet in de weg loop.
De HOvJ arriveert en staat op afstand toe te kijken. De hondengeleider hangt aan de
lijn van zijn hond om hem bij zich te houden. De vier horeca-agenten zijn ondertus-
sen druk de vechtende partijen uit elkaar te houden, want die zoeken elkaar steeds
weer op. Er worden flinke klappen uitgedeeld. Vanwege het incident met het meisje
hiervoor zijn de zes noodhulpcollega’s nog in de buurt en komen er ook snel bij. Zij
gaan met de rug naar hun collega’s toe staan en houden het publiek op afstand,
sommige met wapenstok. De hond grijpt een allochtone jongen die niet weggaat in
zijn been. Al snel laat hij los en de jongen hinkt weg met een pijnlijk gezicht. Er
wordt meermalen ‘gevorderd’, maar niet iedereen vertrekt. De hondengeleider zegt
later: ‘Wie niet horen wil, moet maar voelen. Dan is het hun eigen schuld’. Het is nog
steeds chaotisch. Een andere jongen wordt door de hond gebeten. De hondengeleider
vertelt later: ‘Die stond ook op mijn verlanglijstje. Die jongen stond daar maar te
snuiven’. En de jongen maakt een gebaar naar de hond alsof hij hem wil pakken.
Daar houdt de hondengeleider niet van. De hond laat niet los. De jongen lijkt niets
te voelen. Hij ligt op de grond. Als de hond uiteindelijk los laat, heeft de jongen geen
krimp gegeven, al komt het bloed door beide broekspijpen heen. Nogmaals wordt er
geschreeuwd tegen iedereen die nog in de buurt is – ongeveer twintig mensen –: ‘Nu
wegwezen hier!’ De groep met de gewonde jongen druipt af. Dan komt een meisje
helemaal overstuur haar verhaal doen. Zij hoort bij die groep en vindt dat het nooit
zo uit de hand had mogen lopen. Het conflict zou om haar begonnen zijn, want in de
snackbar heeft een jongen tegen haar ‘kankerhoer’ gezegd. Alweer lijkt hier een
meisje de aloude aanleiding van een conflict. Dat pikten de mannen bij haar niet en
daardoor ontstond de vechtpartij. Ze is vooral overstuur omdat die jongen nog in de
snackbar zit en haar vrienden nu alle klappen en beten hebben ontvangen. Agent F.:
‘Zit die nog binnen? Dan wachten we hem op’. Agent H. legt ondertussen uit dat zij
niet weten wat er aan de hand is. De politie ziet alleen maar een vechtpartij en wil
iedereen naar buiten hebben en de partijen scheiden. ‘Als jij dan niet weggaat of in
de weg loopt, heb je kans dat je geslagen of gebeten wordt. Dan weten wij niet
precies wie schuldig is en wie niet’. Agent F. gaat op de Turkse jongen af als hij naar
buiten komt en het meisje hem aanwijst. Een vriend van haar wil er alweer op af,



Gajes en gekken 195

maar H. heeft er meer dan genoeg van: ‘Nu echt wegwezen, anders moet ik je
aanhouden!’ En tegen het meisje: ‘Neem hem alsjeblieft mee, anders zit hij bij ons
binnen straks’. Het meisje gaat met vrienden naar de rest van de groep toe. Die staat
verderop op het plein, nauwlettend in de gaten gehouden door agenten D. en R.
Ondertussen willen F. en H. de jongen wegsturen, maar hij wil nog wat eten. Hij mag
niet meer naar binnen, dus roept hij naar een vriend of die iets voor hem wil halen.
Hij begint steeds over dat het niet eerlijk is: 15 tegen 1 en nu krijgt hij de schuld. F.
is er veel sneller klaar mee dan H.: ‘We blijven niet waarschuwen hoor, anders gaat
hij gewoon mee’. Uiteindelijk wacht de jongen om een hoekje, nadat H. hem met
zachte dwang heeft geduwd. Agenten D. en R. hebben ondertussen overleg gehad met
de hondengeleider en wat noodhulpcollega’s. Er wordt besloten geen aanhoudingen
te verrichten, want het is niet duidelijk wie nu precies de aanstichter is. Dan zouden
ze eigenlijk iedereen aan moeten houden en wie zit daar op te wachten? Dan ontstaat
waarschijnlijk een nieuwe vechtpartij, met nog meer bijtincidenten en risico voor
collega’s. Het levert bovendien een hoop werk op. Er zijn niet eens voldoende
collega’s om iedereen over te brengen naar het hoofdbureau. Alleen als ze weer
moeilijk gaan doen, zullen de agenten ze aanhouden. Maar het is toch al vijf uur, alles
is dicht, ze gaan nu wel naar huis. Iedereen is gevorderd, dus ze mogen hier niet
blijven. ‘Als ze snel vertrekken, laten we het hierbij’. De afweging lijkt afhankelijk
van het tijdstip, de kans op een nieuwe escalatie, de grootte van de groep en of daders
en slachtoffers duidelijk aanwijsbaar zijn. ‘Als wij ons nu een beetje terugtrekken,
is misschien de motivatie om wat te doen ook minder’. De groep vertrekt. Er zal een
‘debriefing’ zijn op het hoofdbureau ‘om de neuzen dezelfde kant op te krijgen,
dingen op elkaar af te stemmen’. Er moet ook een geweldsrapportage worden
gemaakt, waarin de inzet van de hond en het gebruik van de wapenstok worden
verantwoord. De agenten verbazen zich over de gebeten jongen die daarna nog zo
wegliep. Ze wijten het aan zijn ‘doorgesnoven’ toestand. ‘Dat gaat hij straks wel
voelen. Als de coke is uitgewerkt – geef het twee uurtjes – dan zal hij zich wel
melden bij het ziekenhuis’. 
In de auto vertellen agenten mij: ‘Er is op zo’n moment eigenlijk nog maar één ding
belangrijk: de partijen scheiden en erop los slaan, of in ieder geval een hoop duwen
en trekken’. Ze kennen het meisje dat de aanleiding was van het conflict van naam.
Ze is de schoondochter van een beruchte ‘kamper’. De agenten reageren bijna
teleurgesteld: ‘De meeste Turken [van het eerdere incident bij het urinoir, LK] waren
precies op tijd weg...’
Terug op het bureau komt de ontlading (zie vorige hoofdstuk) en wordt – in afwach-
ting van de HOvJ – de hectiek van de vechtpartij vertaald naar een chronologisch
verhaal met een opbouwende spanningsboog. Ook het ontstaan van het conflict is
inmiddels bekend: ‘De schoondochter van [beruchte “kamper”] was voor kankerhoer
uitgemaakt. Nu is ze dat ook, dus dat is helemaal geen belediging’. Volgens de
agenten waren veel mensen onder invloed van drugs – ‘iedereen stond in mijn nek
te snuiven’ – en reageerden daarom niet op (het bijten van) de hond.
Een week later kom ik de hondengeleider weer tegen. Hij benadrukt het belang van
context en tijd: ‘Om vijf uur ’s nachts heb je gewoon heel ander volk en gaat het heel
anders dan om vijf uur ’s middags. Je hebt het zelf gezien: alcohol, drugs, en dan
reageren mensen gewoon heel anders. En dat bepaalt ook hoe jij optreedt, dat je korter
bent. Je wordt ook korter als je daar maar lang genoeg loopt en heel vaak van die
flauwe opmerkingen hoort. Dan zeggen ze: “O, daar heb je Lassie... Kunnen we hem
aaien?” Meestal zeg ik dan: “Ah joh, ga toch weg”. Maar soms ben ik ook korter: “En
nu oprotten!” Of: “Je kunt hem wel aaien”, en dan worden ze bijna gebeten’.
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We zien dat straatdienders alcohol en drugs – aan het eind van een lange
uitgaansnacht – aanwijzen als reden voor het escaleren van deze vechtpartij.
Daar hebben zij mee te dealen. Er wordt wel gewezen op verschillende etnicitei-
ten, maar dat is voor hen niet doorslaggevend. Ze hebben weinig aan de multi-
culturele cursussen of politiekcorrecte instructies die ze kregen. In feite wrikken
die adviezen van communiceren, respectvol omgaan en vertrouwen opbouwen
ten principale met dit noodhulpwerk in de ‘frontlinie’. 

8.3.4  Onbegrip en frustratie

Deze complexe straatwerkelijkheid leidt tot bijkomende frustraties. Tijdens een
groepstraining over stress vertellen de agenten aan de psycholoog: ‘Er is verschil
in hoe wij optreden afhankelijk van het tijdstip: om elf uur ’s avonds ga je
anders naar een melding dan om vijf uur ’s nachts. Dan denk je maar aan één
ding: je bed. En heb je geen zin in veel praten. Dan zijn het geen woorden maar
daden. Daarnaast krijgen wij stress vanuit de organisatie; of je wel gedekt wordt,
je moet verantwoording afleggen, of de HOvJ wel met je meegaat. Het gaat om
vertrouwen en jou geloven’. Veel agenten hebben het gevoel dat het manage-
ment geen waardering heeft voor het straatwerk en eenvoudigweg geen idee
heeft waar straatdienders mee te maken krijgen.9 ‘Die bazen achter het bureau
weten niet meer hoe het is om zo’n café binnen te gaan, met alle lawaai en niet
wetend wat je daar aan zult treffen’. ‘De korpschef weet niet wat er op de
werkvloer gebeurt. Dat kun je ook niet verwachten. Die kwamen dertig jaar
geleden van de NPA af en hebben alleen straatervaring opgedaan tijdens de
opleiding. Zij hebben nog steeds het idee dat wij om 8 uur binnenkomen en om
17 uur vertrekken. Dan zijn er vier in de noodhulp, drie aan het klaverjassen en
de rest doet schriftelijk werk. Ja, zo was het vroeger’. Een ander is het met hem
eens: ‘Achter het bureau wordt van alles bedacht voor de werkvloer, zonder dat
ze weten hoe het in de praktijk gaat. Dat zijn mensen die dertig jaar geleden één
jaar straatervaring hebben gehad. Zij hebben nog steeds het idee van “meneer
de veldwachter”. Maar de maatschappij is veranderd, agressiever geworden’.
Een derde heeft een oplossing: ‘Het zou goed zijn als alle chefs af en toe
noodhulpdiensten meedraaien, om te zien hoe het in de praktijk toegaat’. De
kloof tussen management en werkvloer is groot. ‘De paarden die de kar trekken
en de haver verdienen, krijgen het niet. Er is nog geen 50% executief bij de
politie in Nederland en maar 25% echt op straat. [...] Straatwerk wordt niet
gewaardeerd. Bureaumensen krijgen bijvoorbeeld alle feestdagen vrij, terwijl

9 Volgens het onderzoek ‘De agent aan het woord’ van de Socialistische Partij eind 2009 vindt 67%
van de (circa tienduizend ondervraagde) politiemensen dat de korpsleiding niet weet wat er speelt
op de werkvloer (<www.sp.nl/justitie/nieuwsberichten/7091/091112-onderzoek_sp_bezuinigingen
_en_bureaucratie_bij_politie_leiden_tot_onveiligheid_op_straat.html>). In 2012 blijkt dat uitvoe-
rende politiemensen zich bij geweldgebruik onvoldoende gesteund voelen door leidinggevenden en
een gebrek aan training en back-up ervaren (Van der Torre et al., 2012). En reeds in 1999 conclu-
deerde Kop in haar onderzoek naar burn-out en conflictbehandeling van politieagenten dat dienders
meer stressoren ervaren vanuit de organisatie dan vanuit de inhoud van het politiewerk.
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straatmensen dat niet in vrije dagen krijgen gecompenseerd. En straatmensen
mogen pas bij 55 jaar zeggen dat ze geen nachtdiensten meer willen draaien. En
dan heb je HOvJ’s die “per ongeluk” hun certificaat laten verlopen, zodat ze
geen nacht- en weekenddiensten hoeven te draaien!’ ‘Ik word door de baas de
straat op gestuurd met een wapen en pepperspray en daar mag ik bij wijze van
spreken over leven en dood beslissen, maar zodra ik een bekeuring heb uitge-
schreven, dan moet zelfs de korpschef er aan te pas komen om die ongedaan te
maken’. Er worden managerial oplossingen bedacht om de kloof tussen leiding
en werkvloer te dichten door een zogenoemde Kwaliteitskring Noodhulp waarin
chefs van verschillende niveaus overleggen met een aantal noodhulpagenten. De
werkvloer reageert op haar eigen wijze op aangrijpende gebeurtenissen tijdens
het werk: ‘Wij gebruiken harde humor, als een psychisch filter. Vroeger mocht
je nergens over praten. Je eerste lijk was gebak trakteren. Dat is nu wel anders,
maar de manier waarop is voor buitenstaanders soms moeilijk te begrijpen.
“Goh, die was wel mooi aan de beurt hè”, als je net zware brandwonden bij
kinderen hebt gezien na het in brand steken van een huis met benzine door de
brievenbus. Dat was een Turkse en een Marokkaanse familie waarbij de ene
vader iets tegen de andere vader had gezegd. Dat hakt er wel in. Als je dan
terugkomt op het bureau, is een potje gaan janken ook niet echt praktisch. Dus
dan is er harde humor. Dat is een manier om ermee om te gaan. Inmiddels is er
ook wel psychologische hulp: “Wat doet het met je?” Vroeger niet. Dan was je
een watje, daar praatte je niet over’.

Ook een rechter(-commissaris) die agenten niet zou begrijpen, levert stress
en frustratie op. Een van de straatdienders vertelt dat hij samen met een collega
een bekvechtende vader en zoon op het uitgaansplein uit elkaar wilde halen. Dat
liep uit op een aanhouding met verzet. Mensen eromheen gingen zich ermee
bemoeien. De agent werd in zijn gezicht geslagen door de dochter van de man
en raakte gewond. Het lukte nog net om assistentie van collega’s te vragen. Er
ontstond een grote vechtpartij tussen agenten, de vader en zoon en vele omstan-
ders. Een collega hield er gekneusde ribben aan over. Een aantal politiemensen
heeft daarop aangifte gedaan van mishandeling. Toen de zaak voor de rechter-
commissaris kwam, sprak deze de dochter vrij, want het was toch haar vader.
Ook had hij kritiek op het forse politieoptreden. ‘Hij vond dat er te veel geweld
was gebruikt door de politie en hij geloofde het zielige verhaal van die vader en
zoon over hoe ze waren aangehouden. Wij zouden hen zelfs via de kofferbak de
politieauto hebben ingetrokken! Dus ze werden wel schuldig bevonden maar
zonder straf. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Die RC heeft geen idee van hoe
de praktijk in elkaar zit, want je kunt verdachten helemaal niet door de kofferbak
naar binnen trekken, vanwege het rek in de auto’. Hij is blij met de camera’s die
agenten in horecadiensten tegenwoordig bij zich dragen. ‘Dan mag je hopen dat
de RC de beelden bekijkt, want die ziet het liever met eigen ogen dan dat hij het
leest in een proces-verbaal, terwijl de politie dat toch ambtsedig opmaakt!’ Ook
de hondengeleider beaamt dit: ‘Door het filmen kan de rechter de beelden zien
van hoe het nu toegaat op straat. Je ziet hoe het terecht komt in allerlei papieren
stukken: het proces-verbaal, de geweldsrapportage. Dan is de kracht van het
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verhaal in zo’n rechtszaal al grotendeels verdwenen. Die rechter heeft daar niet
middenin gestaan. En dan zit daar zo’n rustige jongeman in een net pak: “Nee
mevrouw, die hond beet mij ineens, ik deed niets!” Dan is de drank en de drugs
uit de man, en dan is het ineens een heel ander figuur. En de rechter gelooft dan
al snel die versie en denkt waarschijnlijk dat de politie het allemaal overdreven
heeft’. 

De frustratie strekt verder naar justitie in brede zin en de politiek, die de
complexe straatwerkelijkheid van de politie niet zouden begrijpen. 

Een agent ziet verderop een groepje donkere jonge mannen staan. ‘Dat is allemaal
drugs, dat straalt er gewoon van af. Dat zijn stereotypen. En ik wil niet in groepen of
categorieën praten, maar dat is gewoon ervaring. Als ik negen van de tien keer bij dat
soort mensen drugs aantref, dan leer je dat. Het gaat om een bepaald soort kleding,
om houding. Maar als je zo iemand wilt fouilleren, mag je het zo natuurlijk niet
verwoorden. Dan moeten er ondersteunende feiten zijn, bijvoorbeeld in het uitgaans-
gebied: “Ik zie hem wel langs alle kroegen heen en weer lopen, maar nergens naar
binnen gaan en dan ineens gaat hij een steegje in met iemand erachteraan. Als hij dan
veel geld op zak blijkt te hebben, heb je een vermoeden van dealen”. Ik ken een
aantal van deze jongens wel. We houden elkaar in de gaten, het is gewoon een spel.
Vooral in Nederland is het een spel. Als ik ze pak, zitten ze hooguit drie weken vast
en dan kom ik ze weer tegen op straat. Die lachen gewoon om de Nederlandse
rechtsstaat. En wie maken die? Wij! Ja, en Justitie, maar ik vind dat Justitie en de
rechterlijke macht veel te terughoudend zijn. Dat zijn toch geen passende straffen.
Twee, drie weken zitten, daar lachen ze om! En wij slepen ze binnen, wij zijn het
gezicht. Wij hebben er een hoop werk aan. Je moet wel je werk goed doen, want als
je het te vaak fout doet, tikt de officier je op de vingers. Maar collega’s mogen best
wel meer hun bevoegdheden testen, hoe ver kunnen we gaan. En ik ben echt niet voor
een politiestaat, maar ik vind wel dat je er mag staan als politie’. 

Tijdens een briefing is er verontwaardiging over een illegale vreemdeling die de
politie kent. De man is na het uitzitten van zijn straf heengezonden, maar moet wel
direct weer worden opgepakt. ‘Nederland op zijn best!’ Op een andere briefing komt
een beruchte veelpleger langs die weer is aangehouden. Het klinkt bijna berustend uit
de mond van degene die het voorleest. ‘Deze keer voor vals geld uitgeven. In overleg
met Justitie is hij heengezonden, want dit feit heeft hij nog niet eerder gepleegd’.
Iemand reageert verbolgen: ‘Niet te geloven, deze wereld is echt kapot!’ Een ander:
‘Verbaast jou dat nog?’ ‘Ja, en dat zal het blijven doen ook. Dat moet je vooral tegen
hem zeggen, dat hij is heengezonden omdat hij dit feit nog niet heeft gepleegd. Dan
steelt hij een wetboek en kijkt hij welke artikelen hij nog niet heeft gepleegd!’ Er
wordt hard gelachen.
Dan volgt een bericht over een Somalische man die bedelt in het centrum. Hij is in
meerdere politieregio’s bekend en heeft al meer dan honderd antecedenten. Sarcas-
tisch klinkt het: ‘Leuke nieuwkomer in Deventer!’ En: ‘Ooh, maar 100 anteceden-
ten?’ En dan nog: ‘Laat maar hier blijven hoor, we sturen hem niet terug’.

Als agenten lezen dat een Nederlandse terrorist per direct is vrijgelaten omdat zijn
Amerikaanse straf is vertaald naar Nederlandse maatstaven – waarbij zijn voorarrest
en slechte behandeling in een Amerikaanse gevangenis zijn meegewogen – mopperen
ze vol ongeloof: ‘Die rechter was zeker een vrouw?’ Dan kijkt de agent naar mij:
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‘Vrouwen hebben toch een softere aanpak, ook hier. In Nederland zijn er veel te veel
rechten voor verdachten. Wij zijn hier allemaal bedienden van de arrestanten die hier
binnen zitten’.

Ook de gemeente in Deventer moet het ontgelden. ‘Die heeft in haar wijsheid
besloten te dereguleren, en nu worden wij met de gevolgen geconfronteerd’. De
APV is ingekort, waardoor bijvoorbeeld drinken op straat is geschrapt. Nu kan
de politie niets doen aan mensen die met blikjes bier of flessen drank over straat
lopen. ‘En wij hebben daar wel last van. Straks wordt het hopelijk weer veran-
derd, maar tot die tijd mogen wij het oplossen’. Er doet zich nog een ander
probleem voor als agenten niet meer mogen bekeuren voor alcohol op straat: ‘Zo
komen we nooit meer aan ons quotum’.

8.4  Slot

Hoe duiden straatdienders die werken in multiculturele achterstandswijken de
problemen die ze tegenkomen? En hoe gaan ze daarmee om? Deze vragen
stonden centraal in dit hoofdstuk. Van oudsher komen de uitvoerders in de
onderste regionen van de politieorganisatie terecht in onvoorspelbare situaties
waar zij vooral contact hebben met de ‘rafelrand’ van de samenleving. De
achterstandswijken waar zij functioneren worden wel het ‘afvoerputje van de
stad’ genoemd. Al decennialang heeft de politie hier te maken met sociaal
zwakkere bewoners die niet kunnen vertrekken naar betere wijken. Zeker in de
middelgrote steden waar dit onderzoek zich op richt, is nog altijd ongeveer de
helft van de bewoners autochtoon. Ook in een multiculturele wijk heeft de
politie veel autochtone pappenheimers. Zij worden door straatdienders geken-
schetst als ‘gajes en gekken’. Van oudsher passen agenten hun aanpak aan. In
het algemeen zijn ze van mening dat in deze wijken hun taalgebruik minder
formeel is en het optreden fysieker is of moet zijn.

Deze buurten zijn ‘verkleurd’ omdat de goedkope woningen aantrekkelijk
waren voor (sociaal zwakkere) allochtone nieuwkomers. De bevolkingssamen-
stelling is niet zozeer eenzijdig in etniciteit (er wonen immers tientallen nationa-
liteiten), maar veeleer in sociaaleconomisch opzicht. Maakt het multi-etnische
element verschil voor het dagelijks politiewerk op straat? Hoewel in cursussen
het cultuurdenken overheerst en dit vanuit het management wordt gepredikt, is
de werkvloer hier weinig mee bezig. Straatdienders scharen allochtonen waar
zij mee te maken hebben onder dezelfde categorie ‘gajes en gekken’ als hun
autochtone clientèle.10 Niet de etniciteit wordt benadrukt, maar individuele
psychopathologie, asociaal gedrag en middelengebruik aan het einde van een
uitgaansnacht. Met die complexe straatwerkelijkheid moeten uitvoerende

10 Easton et al. (2010a) spreken in dit verband van overpolicing en underpolicing van verschillende
groepen in problematische buurten. De scheidslijn loopt niet eenduidig tussen allochtonen enerzijds
en autochtonen anderzijds. ‘Vaste klanten’ bevinden zich onder beide groepen en zijn het voorwerp
van overpolicing. Groepen waarmee de politie niet of nauwelijks in contact komt, hebben te maken
met underpolicing. 
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politiemensen omgaan. Veel van dit werk levert niets op volgens het politiema-
nagementmodel en is daarin ook niet te vatten. Het politiewerkmodel maakt
inzichtelijk waar straatdienders in deze multiculturele achterstandswijken mee
te maken hebben, en hoe ze daarmee omgaan. In die werkelijkheid doen ze
weinig met de politiekcorrecte adviezen of multiculturele cursussen. Het is
opmerkelijk dat het cultuurdenken nog het meest uitgesproken naar voren komt
bij een autochtone groep. Niet de nieuwe etnische groepen in de multiculturele
samenleving, maar ‘kampers’ worden als subcultuur neergezet, met een eigen
criminaliteitsprofiel en een aangepast politieoptreden.

Maakt etnische diversiteit dan helemaal geen verschil in de perceptie van
politieagenten? Jawel, er zijn taalproblemen en miscommunicatie en er bestaat
angst bij allochtone burgers om te melden of te verklaren. Dit kan ertoe leiden
dat zaken de politie niet bereiken of dat ze sneller worden afgeroomd omdat
agenten ze niet met standaardinstrumenten kunnen afhandelen (zoals we ook in
het vorige hoofdstuk zagen). Daarnaast komt wederom een verschil tussen
frontstage en backstage attitude en gedrag naar voren. Achter de schermen
klinken – zowel over autochtonen als allochtonen – allerlei stereotypen, cynisme
en badinerende opmerkingen. Eigenlijk komt een verwijzing naar etniciteit
daarin nog het meest openlijk tot uitdrukking. Voor de schermen gaan agenten
genuanceerder te werk.11 Als burgers een verwijt van discriminatie maken of
anderszins naar etnische achtergrond verwijzen, reageren politiemensen daar
nauwelijks op. Dan leggen ze de nadruk op individuele psychopathologie,
asociaal gedrag en middelengebruik, die volgens straatdienders nopen tot een
optreden dat veelal kortaf en fysiek is.

Voorts ervaren zij weinig begrip en waardering voor dit hectische en com-
plexe straatwerk. Niet alleen het management van hun eigen politieorganisatie
zou geen idee hebben van waar zij dagelijks mee te maken krijgen, ook andere
instanties als Justitie, de rechterlijke macht en de gemeente staan mijlenver van
‘de straat’ vandaan. Des te meer beschouwen uitvoerende politiemensen zich als
‘de laatste der Mohikanen, wanneer het de bewaking van de moraal in de
samenleving betreft’ (Van der Poel, 1982:145). Deze gedeelde frustratie jegens
‘de buitenwereld’ – samen met de onvoorspelbaarheid en het gevaar van het
werk – leidt horizontaal tot solidariteit. Straatagenten delen elkaars noden en
vreugden, maken grappen en geven elkaar rugdekking. 

11 Ook Easton et al. (2010a) merken op dat het interne vertoog – uitspraken die soms weinig aan de
verbeelding overlaten – zich niet noodzakelijk vertaalt in de praktijk op straat tijdens de interactie
tussen straatagenten en burgers.
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Vredestichters

9.1  Inleiding

Waarom zijn er wijkagenten? In het derde hoofdstuk werd het ontstaan van de
wijkagent in Nederland beschreven. Sinds de roerige jaren zestig kwam de
maatschappelijke inbedding van de politie meer centraal te staan. De politie
fungeerde niet langer slechts als zwaard in handen van het bevoegd gezag. Zij
moest verankerd zijn in de samenleving en meegaan met maatschappelijke
ontwikkelingen. Wetshandhaving en criminaliteitsbestrijding werden ontdaan
van hun exclusiviteit. De politie moest daadwerkelijk betrokken zijn bij het
bewaren van de maatschappelijke vrede en daarbij paste een meer preventief en
sociaal hulpverlenend optreden. ‘Bemiddeling, crisisinterventie, conflictpreven-
tie behoren volwaardige alternatieven te zijn voor de meer traditionele methoden
waarover de politie kan beschikken’, aldus de opstellers van het rapport Politie
in Verandering (Projectgroep Organisatiestructuren, 1977:57). In die periode
werden wijkagenten aangesteld. Zij moesten de wijk veilig en rustig houden,
onder meer door het contact met de bewoners te herstellen (Zoomer et al., 2002).
Fiets- en voetsurveillance werden ingezet, omdat de gedachte leefde dat de
politie te veel in de auto was gekropen en zo voeling met de samenleving
verloren had (Van der Vijver, 1983). De meer in de maatschappij ingebedde
politie moest vertrouwen winnen en daarmee gezag verdienen.

In de jaren negentig werkt dit gedachtegoed door in wat dan ‘gebiedsgebon-
den politiewerk’ gaat heten. Ook borduurt het inhoudelijk voort op community
policing zoals dat al langer in de Verenigde Staten en Canada bestond. De
nieuwe wijkagent of ‘gebiedsgebonden politiefunctionaris’ vormt het aanspreek-
punt voor de buurt. Er dient een vertrouwensrelatie tussen politie en bewoners
te ontstaan op basis van onderlinge bekendheid, nabijheid, bereikbaarheid en
beschikbaarheid (Van der Vijver & Gunther Moor, 2000). ‘Kennen en gekend
worden’ is een belangrijk credo. Probleemgericht werken betekent dat wijkagen-
ten de ‘voorkant’ van de problemen aanpakken; zij richten zich op de oorzaken
van delinquent gedrag. Daarnaast zijn de problemen en behoeften in een buurt
sturend voor de vormgeving van de politiezorg. Door deze bottom-up-benade-
ring kan maatwerk geleverd worden. Het belangrijkste verschil met vroegere
systemen is dat de gebiedsgebonden politiefunctionaris zelf verantwoordelijk is
voor ‘het organiseren van veiligheid’ in zijn gebied. Hij is een speerpunt in de
organisatie hiervan en stuurt de overige geledingen aan (Zoomer et al., 2002).
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We kunnen alle nieuwe strategieën van criminaliteitsbeheersing met Garland
(2000) als culturele adaptaties aan maatschappelijke veranderingen beschouwen.
Een van de meest belangrijke maatschappelijke veranderingen waar de politie
in de afgelopen decennia mee te maken kreeg, is zonder enige twijfel de
multiculturalisering van de samenleving. Als er één tak van het politiewerk is
waar dat multiculturele aspect het meest naar voren komt, is dat in het werk van
de wijkagent. Het wekt dan ook geen verwondering dat in de Angloamerikaanse
literatuur community policing wordt gekoppeld aan ‘lastige’ buurten en multicul-
turele wijken (zie Shusta et al., 1995; Skogan & Hartnett, 1997; Tilley, 2008).1

Juist die wijken worden gezien als ‘broeinest’ met een groot conflictpotentieel,
waar de wijkagent een belangrijke rol krijgt toebedeeld in het beslechten van
vijandige relaties tussen de politie en bepaalde minderheidsgroepen, het voor-
komen van ‘rassenrellen’ en het oplossen van conflicten door vertrouwensrela-
ties aan te gaan, netwerken en bijeenkomsten te organiseren en zich te verdiepen
in de verschillende etnische groepen. 

Dat heeft sinds 11 september 2001 nog meer betekenis gekregen. Tot die tijd
was de politiële terrorismebestrijding niet veel anders dan de reguliere bestrij-
ding van criminaliteit. Er waren nauwelijks politieonderzoeken op terrorismege-
bied en alleen de veiligheidsdiensten verzamelden informatie. De aanslag op de
Twin Towers in New York markeert een trendbreuk in de manier waarop het
verschijnsel terrorisme wordt benaderd. Na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei
2002 verscheen een indrukwekkend nieuw stelsel Bewaken en Beveiligen, dat
ging over de vraag aan wie en op welk niveau het bevoegd gezag toekwam bij
bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten (De Wijk, 2012).
Toen op 11 maart 2004 Madrid geconfronteerd werd met aanslagen, was het
islamitisch terrorisme min of meer definitief tot Europees grondgebied doorge-
drongen. In Nederland werd de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
opgericht. De moord op Theo van Gogh in november 2004 stimuleerde een
verdere verandering van de organisatie van de terrorismebestrijding in Neder-
land. Inmiddels bestaat er een complex geheel en lijkt terrorismebestrijding
‘polderen in het kwadraat te zijn’, aldus Van Vemde en Drayer (2007:5). Wat
is de rol van de wijkpolitie bij dit alles?

In de Politiewet van 2012 wordt in artikel 3 de politietaak als volgt beschre-
ven: ‘De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en
in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerke-
lijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze
behoeven’.2 Deze wettelijke taakopdracht geeft slechts hoofdlijnen weer. De
specifieke invulling van de taakopdracht is tijdgebonden en wordt geformuleerd
in wisselwerking met bestuur en samenleving. Juist in een snel veranderende
maatschappij waarin een omvangrijk beroep wordt gedaan op de politie, staat

1 Ook in Nederland heeft Van der Torre (1999) deze relatie gelegd. Eén van de stellingen bij zijn
proefschrift over politiestijlen, community policing en professionalisme luidt: ‘Naarmate gemeen-
schappen minder hecht worden, neemt het belang van community policing toe’.

2 Dit artikel is gelijk aan artikel 2 uit de ‘oude’ Politiewet van 1993.
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deze invulling ter discussie. Het wetsartikel bevat de taken handhaving, opspo-
ring en noodhulpverlening. Daar is in het rapport Politie in Ontwikkeling
signaleren en adviseren aan toegevoegd, die zou voortvloeien uit de eerste drie
taken. De politie als frontlinieorganisatie heeft een unieke informatiepositie en
signaleert problemen op het gebied van veiligheid. Vanuit haar professionaliteit
en ervaring adviseert zij andere actoren, vooral over de verantwoordelijkheid
van deze partijen voor hun bijdrage aan de veiligheid (Welten, 2005).

Signaleren als expliciete taak van de Nederlandse politie komt ook in diverse
beleidsnota’s over radicalisering en terrorisme naar voren.3 In de risicosamen-
leving wordt verwacht dat de politie ‘in de haarvaten van de samenleving’ zit
om alle informatie uit de wijk te verzamelen en zo maatschappelijke risico’s te
beheersen. In het bijzonder de wijkagent wordt gezien als informatiemakelaar.
De wijkagent met zijn contacten in de wijk heeft een belangrijke informatieposi-
tie en kan die gebruiken om radicalisering en terrorisme te signaleren (De Kool,
2007). We zien hier het beheersingsdoel uit het politiemanagementmodel.

Dit boek focust op achterstandswijken die in de afgelopen decennia steeds
multicultureler zijn geworden. In het vorige hoofdstuk zagen we dat de nood-
hulp deze multiculturaliteit echter niet als het grote probleem beschouwt.
Hoewel etnische diversiteit hun werk complexer maakt, definiëren zij hun
‘doelgroep’ vooral als ‘gajes en gekken’. Noodhulpagenten snellen van incident
naar incident. Zij zijn de ‘brandjesblussers’. Wijkagenten daarentegen zijn de
‘vredebewaarders’. Zij gaan diepgaander op conflicten in, zoeken de samenhang
en bouwen vertrouwensrelaties en een informatiepositie op. Dit wekt de
verwachting dat wijkagenten, meer dan hun noodhulpcollega’s, in deze wijken
met de multiculturele dimensie te maken hebben, en vanuit de aard van hun
werk daar ook op een andere manier mee in aanraking komen. Is dat zo? 

In de volgende paragraaf zien we dat dit specifieke politiewerk een bepaald
type dienders aantrekt. Vanuit het managementmodel mag je verwachten dat
wijkagenten speciale expertise hebben en zich bezighouden met de vraag: welke
consequenties heeft de multiculturalisering van mijn wijk voor mijn werk? § 9.3
gaat in op de opleiding die de wijkagenten in dit onderzoek hebben gevolgd.
Daarna gaan we de straat op om te zien hoe de taak van vrede bewaren in de
praktijk vorm krijgt (§ 9.4) en welke rol de wijkagent heeft ten opzichte van de
noodhulp (§ 9.5), andere organisaties (§ 9.6) en bewoners (§ 9.7). We zien hoe
het multiculturele aspect naar voren komt en tegen welke problemen de wijk-
agent in de praktijk aanloopt. 

9.2  Motivatie

Wijkagenten noemen dezelfde redenen waarom ze bij de politie zijn gaan
werken als hun noodhulpcollega’s (zie hoofdstuk zeven), maar spreken vaker

3 O.a. de nota Radicalisme en radicalisering (2005a) en de nota Weerbaarheid en Integratiebeleid
(2005b) van het ministerie van Justitie en de nota Terrorismebestrijding op lokaal niveau van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (2006).
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over ‘betrokkenheid’ en ‘mensen helpen’. Dit zijn de agenten die boven de
incidenten, zoals die in de vorige hoofdstukken passeerden, willen uitstijgen.
Een jonge wijkagent geeft aan dat zij alleen ‘wijkagent nieuwe stijl’ wilde
worden.4 ‘Ik was altijd van het boeven vangen. En wijkagent klonk zo suf. Maar
toen hoorde ik via collega’s van “de wijkagent nieuwe stijl” waarbij het ging om
managen, dingen uitzetten, echt samenwerken met partners. Dat sprak me wel
aan’. Een ander had juist het oude beeld van een wijkagent in zijn hoofd toen hij
aan deze functie begon: ‘Ik had het idee van de wijkagent die ’s morgens op zijn
fiets stapt en de wijk in gaat en hier en daar een praatje maakt. Ik kwam er al
snel achter dat het zo niet meer is. Nu heet het “wijkagent nieuwe stijl”. Eigen-
lijk ben je meer een spin in het web: je zet allerlei zaken uit bij collega’s en
andere instanties’. Soms hebben ze bewust voor een multiculturele wijk geko-
zen: ‘Ik vind de mengeling van culturen interessant. En hoe kan ik met mijn
kaaskop hier toch mijn doel bereiken? Er is een hoop te leren voor me, dat is een
uitdaging’.

9.3  Opleiding

Dit specifieke politiewerk trekt dus een bepaald type dienders aan. Chefs
verwachten inderdaad expertise van hun wijkagenten: ‘Wat ik ervaar in de
noodhulp is ook dat men daar anders aankijkt, dat ze ook wel denken “kutmarok-
kanen” en dat soort dingen, en daar ook niet goed weten hoe je die mensen naar
een hoger plan kunt brengen, hoe je ze de weg kunt wijzen. En dat is natuurlijk
iets wat ik van mijn wijkagenten wel verwacht. Die gaan bij die mensen op
bezoek, die worden ook uitgenodigd in de wijk’. Toch hebben de wijkagenten
die werkzaam zijn in de Rivierenwijk (Deventer) en Kruiskamp (Amersfoort)
geen aparte opleiding hiervoor gevolgd. Ze hebben het werk al doende geleerd.
‘Ik heb een paar weken met iemand meegelopen, maar die raakte overspannen,
dus toen moest ik het alleen doen. Ik wist niks, dus moest alles zelf uitzoeken.
Uit mijn noodhulptijd wist ik dat daar een winkelcentrum zat, dus toen ben ik
naar het winkelcentrum toe gegaan met de vraag: “Wie is hier de baas?” Toen
werd ik naar de sigarenboer verwezen, die voorzitter van de winkeliersvereni-
ging is. Tegen hem zei ik: “Wij gaan samen zaken doen”.’

In Amersfoort bestaat een functieomschrijving wijkagent A en B, waarbij A
en B corresponderen met verschillende salarisschalen (zeven en acht). De hoger
ingeschaalde wijkagent B heeft meer coördinerende taken en moet meer externe
netwerken onderhouden. De kern van de functie wordt beschreven en gekoppeld
aan een ‘resultaatgebied’, een ‘indicator’ waarin dat resultaat wordt uitgedrukt
en een ‘afgesproken normstelling’ voor het resultaat. Vrijwel alle indicatoren
zijn opgesteld in ‘aantallen’, zoals: het aantal afgehandelde incidenten en
delicten, het aantal staandehoudingen, het aantal (per activiteit) bestede uren, de

4 We zagen in de inleiding dat de ‘wijkagent nieuwe stijl’ een uitvloeisel is van het gebiedsgebonden
politiewerk dat in de jaren negentig ontstond. Deze politiefunctionaris werd verantwoordelijk voor
het organiseren van de veiligheid in zijn wijk.
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geleverde bijdrage aan de afname van allerlei zaken. We zien hier het bedrijfs-
matige denken waarin kwantitatief meetbare prestaties voorop staan (zie hoofd-
stuk twee). ‘Maar hóe je dat moet doen, staat niet aangegeven. Wij krijgen als
wijkagent te horen dat we het goed doen als de cijfers goed zijn – als de
criminaliteit omlaag gaat enzo – maar verder horen we weinig wat of hoe te
doen’.

Inmiddels zijn er in beide korpsen wel speciale wijkagentenopleidingen en
mogen de zittende wijkagenten deze alsnog volgen, of in ieder geval delen
hiervan. Zo heeft een wijkagent in Amersfoort het onderdeel ‘persoonlijk
vakmanschap’ gevolgd – hij trekt een gek gezicht als hij dat noemt – omdat het
een vereiste is om brigadier te worden. Een collega die op dat moment de hele
opleiding volgt, legt later uit: ‘De opleiding “herkenbare wijkagent” bestaat uit
drie onderdelen: jeugd, persoonlijk vakmanschap – dat is iets psychologisch,
met een groep een weekendje naar een hotelletje – en ketenpartners – daar leer
je een wijkscan en een wijkbeschrijving maken’. 

De opleiding tot wijkagent verschilt per korps. In Deventer gaat het weer
anders. Daar werd de wijkagent van de Rivierenwijk samen met een collega uit
de binnenstad aangewezen om de nieuwe wijkagentenopleiding te volgen. ‘Dat
werd vanuit de regio beslist. Ik wist er niets van. Ik was al zo’n drie jaar
wijkagent toen ik de cursus ging volgen. Dit was weer wat nieuws. Ik moest
zeven maanden lang één dag in de week naar Enschede en moest daarnaast
thuisstudie doen. Er waren collega’s uit IJsselland, Twente en Noord-Oost
Gelderland. [...] Er was veel aandacht voor gesprekstechnieken. Dat was wel
leerzaam. Daarnaast deden we veel aan intervisie: met de groep een casus
bespreken. In ons team gebeurt dat nauwelijks, dus dat was erg nuttig. In ons
team vraag je hooguit aan andere wijkagenten of zij een oplossing weten. De
drie jaar voor de cursus had ik al een eigen manier van wijkwerk gevonden. Dat
hoort ook eigenlijk zo. Nee, ik heb de cursus toen niet gemist’. We zagen al in
hoofdstuk zes dat zijn collega de opleiding – met vakken als levensfasepsycho-
logie en psychopathologie – weinig praktisch vindt. Bij het vak ‘culturele
diversiteit’ heeft hij een verslag geschreven over voetbal, ‘dat is ook cultuur’.
Daarnaast zegt hij weken bezig te zijn geweest met een presentatie over de
Turkse gemeenschap – vanwege een Turkse collega in zijn groepje – ‘maar daar
doe ik later nooit meer iets mee’. Ook hij denkt dat hij met deze opleiding zijn
werk als wijkagent niet anders zal doen dan in de afgelopen jaren. Dus ondanks
dat wijkagenten sommige onderdelen van de opleiding in het algemeen wel
interessant vinden, heeft het weinig invloed op hun werk in de wijk en zien ze
niet altijd een aansluiting tussen de culturele cursussen en de dagelijkse praktijk.
Dit is wel afhankelijk van het eigen initiatief van agenten, zo zagen we in
hoofdstuk zes. Als wijkagenten zelf kiezen voor een cursus als ‘interculturele
communicatie’, klinkt meer enthousiasme over het nut ervan.

Daarnaast worden cursussen aangeboden over het signaleren van radicalise-
ring en terrorisme. Ook zijn er elektronische systemen waar politiefunctionaris-
sen informatie kunnen vinden en zogenoemde e-learning programma’s op de
computer. Wijkagenten worden geleerd te letten op veranderingen onder wijk-
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bewoners in gedrag en uiterlijk, op vreemde voertuigen, plotseling druk bezoch-
te woningen etc. Bij personen die zich plotseling traditioneel gaan kleden of een
baard laten groeien, moeten ze bijvoorbeeld alert zijn. Begin 2006 heeft de Raad
van Hoofdcommissarissen onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehou-
der terrorisme een brief aangeboden aan de korpsen. Het bundelen van kennis
en het verder ontwikkelen van valide indicatoren bij het herkennen van radicali-
seringsprocessen en voorbereidingshandelingen voor terroristische aanslagen,
ziet de Raad als een belangrijk aandachtspunt. De notitie benoemt de zogenoem-
de drie I’s en zes V’s als indicatoren: Ideologie, Indicaties van gedrag en
Identiteit en uiterlijk, en Valuta, Verblijf, Voorbereiding, Voorwerpen, Vervoer
en Valse documenten (Garssen, 2006). Volgens De Kool (2007) maken deze
indicatoren inmiddels onderdeel uit van de meeste onderwijsprogramma’s, maar
zijn wijkagenten er niet van op de hoogte. Ook de wijkagenten in mijn onder-
zoek zijn er niet mee bekend. Wijkagenten die een cursus hebben gevolgd over
islamitisch radicalisme en terrorisme, vinden dat deze een te algemene introduc-
tie geeft. Ze ervaren het meer als een bewustwordingsproces van het belang van
deze fenomenen, dan als feitelijke aanzet tot operationalisering. De informatie
die ze krijgen kennen ze bovendien al via de media. We zien dus dat deze
cursussen van bovenaf – à la het politiemanagementmodel – nauwelijks aan-
komen op de werkvloer, niet aansluiten bij het kennisniveau van de wijkagenten
of bij de alledaagse praktijk. Straatdienders zijn ervan overtuigd dat snelle
veranderingen bij mensen een belangrijker signaal zijn dan traditionele kledij of
een baard. ‘Ze zijn er wel hoor, een paar van die mensen die helemaal met
baarden en weet ik veel wat lopen, maar ik denk dat dat niet degenen zijn die we
in de gaten moeten houden, maar dat je degenen in de gaten moet houden die in
één keer superwesters doen, want dat zijn de gevaarlijken’, aldus een wijkagent
in Amersfoort.

Voorts vinden wijkagenten dat het aangereikte tijdens de opleiding juist in
hun wijken niet altijd werkt. Nadat de wijkagent een man op zijn spreekuur heeft
verwezen naar Buurtbemiddeling vertelt hij mij: ‘In de wijkagentenopleiding
wordt ons eigenlijk geleerd: je moet mensen zelf een oplossing laten bedenken.
Dus door vragen te stellen hen coachen richting een eigen oplossing. Ik heb toen
al aangegeven: “Dat werkt niet in mijn wijk”. Dan kijken ze je aan: waar wil jij
in vredesnaam naar toe? Dan zitten we hier over anderhalf uur nog. Bij sommi-
gen wel, zoals die Turkse vrouwen vanmorgen. Maar de meesten zijn er te
simpel voor. Het idee erachter is dat mensen bij een eigen oplossing meer
gemotiveerd zijn en dit ook eerder daadwerkelijk uitvoeren, er meer achter
staan. Maar ik heb hem nu wel eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
gegeven doordat hij zelf moet bellen’. De cursussen lijken dus vaak erg cognitief
en te veel op de middenklasse gericht. Daar hebben wijkagenten weinig aan in
hun sociaaleconomische achterstandswijken.
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9.4  Vrede bewaren

In tegenstelling tot hun noodhulpcollega’s zijn wijkagenten niet alleen aanwezig
in de wijk als zich incidenten voordoen. Zij hebben als taak de vrede te bewaren
in deze buurten, zo zagen we in de inleiding van dit hoofdstuk. Dit betekent dat
zij bekend, dichtbij, bereikbaar en beschikbaar moeten zijn voor de wijkbewo-
ners. Hoe gaat dat in de praktijk? En welke rol speelt multiculturaliteit?

Evenals hun noodhulpcollega’s hebben wijkagenten in multiculturele wijken
veel autochtone pappenheimers. Die komen ze vaak tegen op straat of ze
bezoeken hen regelmatig thuis. Wijkagenten hebben echter een ander contact
met autochtonen én allochtonen dan hun noodhulpcollega’s. Door het meer
preventieve optreden, hun aanwezigheid in de wijk en de samenwerking met
andere organisaties en bewoners zien wijkagenten veel meer van het multicultu-
rele aspect dan hun collega’s uit de surveillancedienst. 

9.4.1  Blauw op straat

De onderzochte wijken kennen van oudsher veel ‘blauw op straat’.5 ‘Als ze je
niet zien, bereik je helemaal niks in zo’n wijk. Dus het is heel veel gewoon de
contacten onderling en het vertrouwen winnen. Op die manier hoor je ook wat.
Als je mensen niet spreekt daar, zul je ook nooit informatie krijgen van die
mensen’, aldus een wijkagent in Amersfoort. Zichtbare aanwezigheid en toezicht
zijn belangrijk voor het bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.
De onderzochte wijken krijgen veel geld vanuit het Rijk. In 2007 kreeg Kruis-
kamp 25 miljoen euro en de Rivierenwijk 28 miljoen euro toegezegd voor de
komende tien jaar.6 Veel van dit geld gaat naar fysieke herstructurering van de
wijk, maar ook de politie ziet er wat van terug. Zo zijn er in Amersfoort twee
extra surveillanten gekomen en heeft de wijkagent in Deventer meer uren
gekregen voor het wijkwerk. 

De surveillanten in Amersfoort hebben als taak ‘om toezicht en handhaving
in de woon- en leefomgeving met een hoog zichtbaarheidsgehalte een zekere
continuïteit te bieden’, aldus het Werkplan Surveillanten dat begin 2009 door de
politie en gemeente is opgesteld. Zij richten zich vooral op overlastsituaties,
verkeersovertredingen en veel voorkomende criminaliteit (zoals autokraak).
Daarnaast houden zij toezicht op ‘tactische plekken’ als het winkelcentrum, de
coffeeshop en bekende hangplekken. Ze moeten 320 bonnen per jaar schrijven
(tegenover 160 voor een wijkagent in Amersfoort) en zouden vooral gevoed
moeten worden met meldingen van bewoners, onder meer vanuit de ‘Wijktafel’.
Dat is het beleid. En de praktijk? Ik ga een paar keer met de twee surveillanten

5 In Amersfoort zijn er zelfs speciale acties. Regelmatig worden wijk ‘blauw geverfd’ ofwel ‘ge-
smurfd’. Dan worden veel politiemensen in uniform ingezet in een wijk ‘om lastpakken en
criminaliteit naar een andere wijk te duwen’. Daar is de politie dan onopvallend aanwezig om de
daders in de kraag te vatten.

6 In hoofdstuk vijf zagen we dat het Rijk vanaf 2012 geen geld meer beschikbaar heeft gesteld voor
de aandachtswijken.
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– met ieder apart – op stap. We zijn veel buiten, ‘want daar ligt het werk’, en
fietsen door de wijk langs de genoemde plekken, maar er is weinig overlast te
bespeuren. We krijgen Turkse thee en gebak bij de Buitenkasten7 en spreken
daar met moeders en kinderen. De surveillanten horen verhalen van mensen op
straat aan. Ze delen waarschuwingen of bekeuringen uit voor fietsen in het
voetgangersgebied van het winkelcentrum of voor fout parkeren. De ene
surveillant vindt het beperkend dat hij alleen in Kruiskamp werkt en fietst ook
graag door aangrenzende wijken, ‘om mijn hoofd fris te houden’. De ander
houdt zich strakker aan de taakomschrijving en wimpelt een melding af die uit
een andere wijk komt: ‘Ik mag Kruiskamp helemaal niet uit. Dat weten ze toch
bij de meldkamer?’ Op papier zouden bewoners veel van het werk moeten
aandragen voor de surveillanten, maar zoals we in § 9.7 zullen zien bij de
bespreking van de ‘Wijktafel’ levert dit niet altijd iets op. Eén van de surveillan-
ten is van Turkse afkomst en we zagen al in hoofdstuk zes dat hij het in deze
wijk een voordeel vindt dat hij Turks spreekt. ‘Zo maak ik makkelijker contact.
Dat geldt voor jong en oud’. Ouderen begroet hij onderweg in het Turks op
islamitische wijze. ‘Jongeren spreek ik bij kattenkwaad in het Turks aan, want
dat komt harder aan. Je spreekt hen dan aan als grote broer’. We gaan naar een
voetbalveld achter de Buitenkasten, en ook daar spreekt hij in het Turks met de
jongens. Hij ziet welke jongens van Marokkaanse en welke van Turkse komaf
zijn en vraagt: ‘Is het Turkije tegen Marokko?’ ‘Nee, alles door elkaar’. Hij
vertelt mij: ‘Hier zitten wel jongens tussen die risico lopen op problemen later.
Sommigen zou je een pets moeten verkopen. Ik ben opgegroeid in Turkije en als
ik daar iets uithaalde, moest ik bij opa op het matje komen en daar werd ik aan
mijn oor getrokken. Ik zie dat het respect voor ouderen bij mijn broertje en zusje
die in Nederland zijn opgegroeid, minder is’. 

9.4.2  De ‘wouten in de auto’ versus de wijkagent 

In beide steden zijn de wijkagenten ervan overtuigd dat hun aanwezigheid in de
wijk heel belangrijk is. Als ik meega de wijken in, grijpen buurtbewoners
regelmatig hun kans om de wijkagent een vraag of probleem voor te leggen. Er
wordt over en weer gezwaaid en geroepen. Vooral als wijkagenten te voet of
fietsend in de wijk zijn, zijn ze gemakkelijk aanspreekbaar. Eén wijkagent geeft
de voorkeur aan de motor. Dat is flexibeler dan in de auto – ‘met de motor pak
ik ze zo, via de brandgangetjes’ – en sneller dan op de fiets – ‘de politie hoort
niet op de fiets. Dan heb je een te beperkte actieradius. Ik wil nog te graag met
mijn neus vooraan staan. Als een collega in nood is aan de andere kant van de
stad, kan ik niet helpen’. Zijn collega-wijkagent vindt overigens dat hij hierdoor
te veel districtbreed wordt ingezet en te weinig voor de wijk beschikbaar is. De

7 Dit is een locatie waar kinderen van 4 tot 14 jaar spelmateriaal kunnen lenen en kunnen spelen.
Naast een speelplek is het ook een ontmoetingsplek voor ouders en buurtbewoners en zou het een
signaleringsfunctie en een rol bij opvoedingsondersteuning hebben (zie: <www.amersfoort.nl/
smartsite.shtml?id=193750>). 
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andere wijkagenten die ik ontmoet gaan vooral de wijk in op een snelle moun-
tainbike met bijpassende outfit naar Amerikaans model. Het klassieke uniform
en de ouderwetse fiets zijn ingeruild om vooral bij de jeugd makkelijker een
ingang te krijgen. Ook biedt de mountainbike de mogelijkheid om snel en vrij
geruisloos op moeilijk bereikbare plekken te komen. 

Daar komt bij dat de wijkagenten zich zo onderscheiden van de reguliere
noodhulp.8 ‘De mensen in Kruiskamp hebben het niet zo op de politie, dus als
ze een politieauto zien rijden, verwachten ze mij daar niet in. Ik ben veel
makkelijker herkenbaar op de fiets’. Bewoners maken onderscheid tussen ‘de
wouten in de auto’ enerzijds en de wijkagent, die ze veelal bij voornaam
noemen, anderzijds. Een wijkagent vertelt over een man die voor moord heeft
vastgezeten en waar hij een praatje mee maakt: ‘Van de politie moet hij niets
hebben, maar mij mag hij wel’. Meestal ga ik mee op de bike de wijk in. Soms
gaan de wijkagenten voor mij met de auto, omdat er geen extra fiets beschikbaar
is. Dat levert weleens verwarring op bij de bewoners. 

We zien een oude auto ons tegemoet rijden. De wijkagent flitst met zijn lampen. De
bestuurder trekt verwoed aan zijn gordel. Volgens de wijkagent is het de slimste van
de beruchte familie S. Die verwacht de wijkagent niet in een politieauto. Als de
wijkagent stopt en het raampje naar beneden draait, begint de man te mopperen: ‘Je
laat me doodschrikken!’ De wijkagent lacht: ‘Kalm an hè’. Als we verder rijden zegt
hij tegen mij: ‘S. dacht blijkbaar dat ik de gewone politie was en had daar een
bekeuring van verwacht’. Hij vertelt het verhaal later lachend op het politiebureau en
vraagt zich af of het wel goed is dat de man er bij voorbaat van uitgaat dat hij van de
wijkagent geen bekeuring krijgt. ‘Dat zegt wat, maar dat moet hij zelf weten. Ik blijf
liever op goede voet met hem, zodat ik een contactpersoon heb als het nodig is’.

Er wordt dus anders aangekeken tegen de wijkagent dan tegen ‘de politie’ (de
reguliere noodhulp). ‘De wijkagent heeft over het algemeen toch wel een aan-
merkelijk beter contact, omdat ze die vaker zien en steeds dezelfde persoon, dus
daar heeft men meer waardering voor. Voor de snelle jongens die even komen,
iets doen en weer weggaan, ja, daar heb je niet dat je elkaar leert kennen’, aldus
een teamchef. 

De wijkagent kan door diens bekendheid ook meer ‘maken’ dan de nood-
hulp. Als wij door de wijk fietsen, zien we ineens een rode BMW voor ons de
weg op draaien. De Turkse jongen achter het stuur zit te bellen. De wijkagent
fietst achter hem aan en bonst op de ruit: ‘Stoppen!’ Ze kennen elkaar. Hij
vertelt ruzie te hebben met zijn vriendin en werd net door haar gebeld. De
wijkagent geeft hem een bekeuring. Hij blijft rustig. Als hij weer wegrijdt,
vertelt ze dat hij uit een beruchte familie komt en veelpleger is. Ook zijn broer
hoort bij dé criminele groep uit de wijk. ‘Als de noodhulp die bekeuring had
uitgeschreven, was het een vechtpartij geworden. Hij heeft een heel kort lontje.
Mij kent hij wel, want zijn broertje is met zijn scooter gepakt voor doorrijden na

8 Noodhulpagenten zijn wel eens actief op de mountainbike, maar bewegen zich veelal in een
surveillanceauto.
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een aanrijding. Toen wilde de noodhulp hem aanhouden. Ik heb toen een
afspraak met hem gemaakt: “Als je je bij mij meldt en een verklaring aflegt, dan
word je niet aangehouden”. Sindsdien vinden ze mij wel oké’. Ze heeft overi-
gens – net als veel collega’s – wel moeite met de forse boetes die ze van
hogerhand moet opleggen: ‘Ik vind 140 euro wel veel voor mobiel bellen, 75
euro voelt hij ook wel’.

Een andere wijkagent heeft een soortgelijke ervaring. Hij vertelt dat hij eens
een Turkse jongeman heeft aangehouden. ‘In de noodhulp kregen we een
melding van een steekpartij waar een BMW bij betrokken was. Ik stap daar uit
en zie die jongen met twee anderen bij een Twingo staan en vraag: “Heb je iets
gezien van een vechtpartij?” En die jongen zegt: “Ja, dat was ik. Tegen jou kan
ik wel eerlijk zijn.” Toen dacht ik: Shit, dan moet hij dus wel aangehouden
worden. Tegen die jongen zei ik: “Dan moet je wel even mee naar het bureau
om het uit te zoeken”. Hij ging zonder handboeien mee. Hij dacht: via de
voordeur [waar bezoekers binnenkomen, LK]. Ik dacht: via de achterdeur [waar
arrestanten binnenkomen, LK]. Want het was gewoon een aanhouding, want hij
had zijn moeder in de woning met een mes bedreigd. Maar ik heb nog steeds
goed contact met hem’.

9.4.3  Informatiepositie en vertrouwenspersoon

Wijkagenten maken een praatje bij buurtcentra, scholen, de Buitenkasten,
winkels en horecagelegenheden. Door hun bekendheid daar krijgen ze eerder
informatie. ‘Ik stap er altijd even naar binnen, al is het maar één minuut, want
dan hebben ze mijn hoofd weer gezien en kunnen ze dingen melden’. Ook
verstrekken ze informatie, bijvoorbeeld aan winkeliers als er in de regio gewa-
pende overvallen op winkels plaatsvinden. Ik krijg te horen: ‘Als politie zijn wij
eigenlijk altijd te laat, dus winkeliers moeten het doen. Hen alert maken is
belangrijk, want burgers zijn de ogen en oren van de politie’.

Daarnaast is het contact met individuele bewoners belangrijk. Het kennen en
gekend worden komt steeds terug. Als we twee Marokkaanse jongens zien
fietsen in de wijk, stopt de wijkagent en vraagt: ‘Hé R.! Ga je dit weekend nog
iets leuks doen?’ De jongen antwoordt wat schuchter en is niet erg praterig. Als
we doorfietsen vertelt ze mij: ‘Dat zijn onze talenten. Het zijn broertjes van 14
en 9 jaar. De oudste is al meerdere keren bij Halt geweest voor belediging en
vernieling. Dat gaat nu naar Justitie. Die jongste is ook al in beeld. De moeder
is alleen. Ze heeft geen overwicht en kan het niet aan. Ik maak altijd een praatje
als ik ze tegenkom. Die heb ik goed in het snotje. Als ze straks ernstiger feiten
gaan plegen, heb ik goed contact met ze’. 

Ook in hectische situaties is het een voordeel dat de wijkagent buurtbewo-
ners bij naam kent, zo zien we in het volgende voorbeeld. Daarnaast komt en
passant naar voren hoe allochtone mannen niet altijd met een vrouwelijke
politiefunctionaris willen praten.

Het is nieuwjaarsnacht, een uur of twee. We rijden langzaam door de wijk. Plotseling
wordt er luid op de ruit van de politieauto gebonsd. Ik zit achterin en vlieg bijna tegen
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het dak van schrik. ‘Politie, stop, help me!’ De wijkagent draait het raam open en
herkent de Marokkaanse jongeman meteen. Opgewonden roept de jongen: ‘Ik word
bedreigd daar verderop! Kom mee!’ De wijkagent stuurt zijn collega in opleiding met
de jongen mee. We horen geschreeuw aan het einde van de brandgang. Als ik ben
uitgestapt en de auto is op slot, rennen de wijkagent en ik er achteraan. Aan de andere
kant van het steegje zien we de aspirant tussen een groepje opgewonden mannen. Hij
vraagt naar legitimatiebewijzen. Eén van hen heeft de Iraakse nationaliteit. De
wijkagent vertelt zijn collega dat hij de vier Marokkaanse jongens kent – ze staan in
zijn ‘smoelenboek’, waarin al zijn ‘vrienden’ uit de wijk een plaats hebben – dus die
legitimatiebewijzen hoeven niet gevraagd te worden. Er wordt geschreeuwd over
bedreiging met een kapotte fles, drugsdealers en aanvallers die al zijn weggerend. De
jongen die de politie om hulp kwam vragen, roept; ‘Die Irakees moet aangehouden
worden, hij bedreigt me al maanden!’ Die reageert op zijn beurt in gebrekkig
Nederlands: ‘Die Marokkanen zijn drugsdealers! Ik heb niets gedaan, ik woon hier
gewoon, en heb verder nooit problemen!’ Wat een hectiek en chaos! De mannen
worden steeds kwader en vliegen elkaar bijna in de haren. Via de portofoon vraagt
de wijkagent zachtjes het ‘vredesbusje’ – voorheen het ‘vuistbusje’ genoemd – om
assistentie. Ondertussen maant hij het ene groepje – de Marokkaanse jongens die hij
kent en bij naam noemt – tot rust en probeert hen weg te voeren van de plek. Zijn
collega probeert het verhaal van de anderen helder te krijgen, maar heeft last van een
taalprobleem en een bijzonder boze man. Binnen enkele minuten arriveert het busje
met daarin de vrouwelijke plaatsvervangend districtschef en drie mannelijke colle-
ga’s. De laatsten staan in gele vestjes met hun rug naar de collega’s toe – om hen als
het ware te beschermen – en houden de omgeving nauwlettend in de gaten. De
vrouwelijke chef probeert de Iraakse man te bevragen, maar hij wordt alleen maar
kwader, smijt zijn pet van zich af en lijkt niet met haar in gesprek te willen. Hij
probeert de mannelijke collega’s aan te spreken. ‘Nee meneer, zíj is met u in ge-
sprek’. De wijkagent vertelt later in de auto: ‘Die wil niet met een vrouw praten. Zij
heeft hier de allerhoogste rang, één die ik nooit zal krijgen, maar dat scheelt die man
niets. Hij praat niet met een vrouw, punt’. Hij denkt dat dit conflict gaat om een
mislukte drugsdeal. De Marokkaanse broers zijn bekende drugsdealers. Wellicht
hebben zij de Irakezen benaderd of zij iets wilden kopen en is daar iets misgegaan. 

Wijkagenten hebben vaak de rol van vertrouwenspersoon voor autochtone en
allochtone bewoners. In de volgende casus komt dit duidelijk naar voren.
Daarnaast zien we dat de wijkagent wijst op de verschillen tussen Nederland en
Turkije en rekening houdt met het feit dat de vrouw niet samen met de politie
gezien wil worden. Ten slotte komen bureaucratische obstakels aan bod, waar
de wijkagent tegenaan loopt. 

We gaan naar het wijkcentrum nadat de wijkagent heeft gebeld met een Turkse
vrouw. Deze plek is gekozen omdat ze hier onopvallend kunnen afspreken. De
wijkagent licht mij vooraf in: ‘Deze vrouw heeft een man die fietsen heelt. Dat vindt
ze niet goed, want dat mag niet van Allah. Dus wil ze dat de politie haar man stopt’.
We komen het wijkcentrum binnen, de vrouw van een jaar of veertig zit al op ons te
wachten. Er zijn meer mensen, vooral oudere allochtone mannen en vrouwen. We
krijgen thee en mogen in een apart kamertje zitten, uit het zicht van verdere aanwezi-
gen. De wijkagent vertelt wie ik ben en de vrouw vindt het niet erg dat ik er bij ben.
We drinken thee. Ik zit in een hoekje, de wijkagent voorovergebogen tegenover de
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vrouw. Ze vraagt hoe het met haar gaat. De vrouw blijkt een slechte gezondheid te
hebben. Ik kan haar soms moeilijk volgen, maar de wijkagent lijkt goed te weten
waar het over gaat. Later vertelt de wijkagent mij dat zij als één van de weinigen weet
van de medische problemen van de vrouw. Ze vraagt de vrouw of zij het telefoon-
nummer en de achternaam van de andere heler kan achterhalen die de fietsen in zijn
berging stalt. Ook belooft de vrouw de wijkagent te bellen als er ineens een mooie
fiets achter het huis staat. Ze vertelt dat haar hart breekt als ze zo’n mooie mama-fiets
ziet staan, ‘die is van een moeder met kindjes!’ Op een gegeven moment barst de
vrouw in tranen uit. Het wordt haar allemaal te veel. Ze wil bij haar man weg, maar
die bedreigt haar met haar familieleden, dus ze durft niet. ‘Als hij mijn zusje wat laat
aandoen, laat ik zijn zus in Turkije aanpakken!’ De wijkagent: ‘Hou je rustig, probeer
je niet al te druk te maken. Zorg dat jij niet in de problemen komt. Ik ga het uitzoe-
ken, buiten jou om’. Ze bedankt de vrouw voor haar vertrouwen. De vrouw zegt: ‘Ik
vertrouw jou’. De vrouw zou het liefst willen dat de politie de telefoon van haar man
tapt of hun huis doorzoekt. De wijkagent: ‘Dat kan niet zomaar, daar is meer bewijs
voor nodig. Het is hier geen Turkije’. De vrouw: ‘Ik laat hem in Turkije aanpakken’.
‘Door familie of door de politie?’ ‘Nee, door iemand anders’. De wijkagent: ‘Dat wil
ik niet weten, dat moet je zelf uitzoeken’. De vrouw ziet een andere vrouw in het
wijkcentrum zitten die het nummer van de heler misschien weet. ‘Dat kan ik haar nu
alleen niet vragen, want dan ziet ze mij met de politie’. Ze neemt afscheid en vijf
minuten later vertrekken wij ook. Ondertussen vertelt de wijkagent mij: ‘Eigenlijk
zou zij met de CIE moeten praten, want die kunnen anonieme getuigenverklaringen
opnemen. Dat kan ik niet. Bij mij kan een advocaat het proces-verbaal opvragen en
kijken wie er heeft getuigd. Dat wil ik voorkomen, want dan doet die man haar
misschien wat aan. Maar zij wil niet met de CIE praten, ze vertrouwt alleen mij’.
Een week later heeft de wijkagent nog niets van de vrouw gehoord. Ze probeert haar
te bellen en uiteindelijk belt de vrouw terug. De wijkagent spreekt weer met haar af
in het wijkcentrum. ‘Ze klonk alsof ze bijna dood is. Ze had er geloof ik niet veel zin
in. We zien het zo wel’. De wijkagent vertelt van bureaucratische obstakels: ‘Het is
even lastig wat te doen met haar info. In een ambtelijk verslag is ze niet meer
anoniem. Ze mag het ook wel op een briefje schrijven dat ik het zogenaamd vind, of
dat ze alsnog de anonieme tiplijn belt. Ik heb inmiddels de naam van de man met de
berging. Daar gaan we zo even kijken’.
In het wijkcentrum gaan we weer met de vrouw in een kamertje uit het zicht zitten.
Nadat de wijkagent heeft gevraagd hoe het gaat, komt ze ter zake. De vrouw vertelt
dat ze via via achter de naam van de andere heler wilde komen, maar ze mocht niet
van haar moeder. Die vond het te gevaarlijk. De wijkagent: ‘Dat geeft niet, ik heb de
informatie inmiddels. Zo’n ambtelijk verslag kan alleen niet anoniem, dus hoe zullen
we dat oplossen? Zal ik voor jou op een briefje zetten welke punten je moet noemen
in een brief? Dan doe jij die in een envelop met “anonieme melding Kruiskamp”
daarop’. Ze bespreken dat de zus van de vrouw de brief voor haar kan typen, zodat
het handschrift niet herkenbaar is. De wijkagent benadrukt weer: ‘Het is hier geen
Turkije’. De vrouw wil dat de politie gewoon in hun huis komt controleren, want daar
liggen ook nog allemaal gestolen autoradio’s. De wijkagent: ‘Dat kan niet zomaar in
Nederland’. Nadat de wijkagent nog foto’s heeft bewonderd van de dochters van de
vrouw nemen ze afscheid. De vrouw vraagt wederom of wij vijf minuten willen
wachten, zodat ze niet samen met de politie gezien wordt. De wijkagent reageert
begripvol. Ondertussen vertelt ze mij: ‘Ik kan die brief bij haar zus ophalen. Een
beetje liegen dat die is gebracht bij [het wijkcentrum, LK] en dat ik hem daar heb
opgehaald. Dan kan ik checken of ze zichzelf niet verraadt in die brief. Zij gaat echt
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niet Meld Misdaad Anoniem bellen. Ik hoop dat dit zo lukt. Bij de recherche hebben
ze wel de aanpak van zelf bellen als anonieme tipgever als ze informatie hebben. Dat
gaat mij te ver. Het voelt niet goed, maar het wordt je soms wel moeilijk gemaakt’. 

Een voormalig wijkagent van Kruiskamp vertelt eveneens dat hij vaak veel
informatie kreeg uit de wijk, maar weinig wat als bewijs kon dienen. ‘Dat vond
ik als wijkagent o zo lastig: je hoorde zo verschrikkelijk veel, maar niemand
wilde het je officieel vertellen, op papier in een verklaring. En dan stond je altijd
in een dilemma. Voorbeeldje: ik had een wijkbewoner, en die kwam altijd bij
me. Dan stond ik op straat en dan duwde hij me een papiertje in handen. En daar
stond precies op: dag, datum, tijdstip, kenteken van de auto en wie er in had
gereden. Dat was een gestolen auto. Maar ik kon er niks mee, want hij wilde het
niet verklaren. En dan sta je: het belang van vertrouwen en het belang van de
opsporing, dus je moest altijd kijken: hoe kan ik dat wegzetten, hoe ga ik dat
doen? Je kon die mensen natuurlijk wegzetten bij de CIE, de criminele inlich-
tingeneenheid, maar dan worden ze afgeschermd. De eerste opdracht die ze
meekrijgen: jij mag niet meer met andere mensen praten, alleen met ons. Dus ik
was m’n informant kwijt. [...] Dan krijg je dus regelrecht als tipgever mee: jij
mag niet meer praten met je wijkagent. En dat was altijd een dilemma’. Op mijn
vraag waarom wijkbewoners niet wilden verklaren, antwoordt hij: ‘Angst, angst,
dan ben je een verrader’.

In Deventer is de nabijheid van de wijkagent geformaliseerd door een
wekelijks spreekuur in het wijkcentrum. Dit wordt goed bezocht door autochto-
ne en allochtone buurtbewoners. Ik kijk mijn ogen uit bij het bonte gezelschap
dat hier ten tonele verschijnt. De wijkagent krijgt allerlei informatie toegespeeld
en wordt om advies gevraagd. De rol van vertrouwenspersoon voor de wijkagent
komt veelvuldig naar voren. Verschillende mensen komen regelmatig terug om
hun (soms heftige) verhalen te vertellen. Ook hij heeft te maken met bewoners
die niet officieel durven te getuigen of aangifte te doen. 

Een Turkse jongen in zwartgeel trainingspak en sportschoenen staat de wijkagent al
op te wachten bij het spreekuur. Ze kennen elkaar. De jongen steekt meteen van wal.
Hij praat snel en opgewonden. Er vallen allerlei namen en ik kan er weinig aan
vastknopen. De wijkagent zegt mij later: ‘Alles wat op “-ie” eindigt, komt van het
kamp’. Hij heeft het over Joegoslavische mannen die hem op Koninginnenacht
hebben bedreigd. Ze zouden opdracht hebben gekregen hem te vermoorden voor
10.000 euro. Als de jongen hem nou 5.000 euro zou geven, was het goed. ‘Ze lieten
me tatoeages zien van Arkan.9 Ik heb er om gelachen, maar je weet het niet. Wat als
het nu waar is? Later ging ik liggen malen: het zal toch niet...?’ De wijkagent: ‘Maar
dat is gewoon chantage, daar moet je aangifte van doen! Ga niet betalen hoor, want
dan blijven ze je achtervolgen!’ De jongen is ook regelmatig gevolgd door een auto.
Hij heeft het over zijn ex-vriendin die hier misschien achter zit. De jongen voelt zich
echt in het nauw gedreven. ‘Ik weet niet meer wat ik moet doen, daarom kom ik bij
jou. Jij bent mijn vertrouwenspersoon’. Hij was net weer een beetje op de goede weg,

9 Arkan was de bijnaam van Željko Ražnatović, een gevreesde Servische militieleider, die verant-
woordelijk wordt gehouden voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië.
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hij wordt begeleid richting school en werk. Hij wil zijn ouders hier niet mee lastigval-
len, maar zijn belagers komen ook naar zijn huis en hij krijgt allerlei sms’jes. De
wijkagent noteert vooral concrete zaken als namen en signalementen van auto’s. Hij
geeft meerdere keren aan dat hij niet veel kan doen als de jongen geen aangifte doet.
De jongen durft het niet. Hij heeft eerder aangifte gedaan van mishandeling door
‘kampers’ – een kringetje rondom zijn ex-vriendin – en toen is hij later door een
groepje ‘kampers’ bezocht en bedreigd. De wijkagent: ‘Dat begrijp ik, maar nu kan
ik het alleen vastleggen en verder weinig’. 
Als de jongen weg is, vertelt de wijkagent: ‘Hij komt regelmatig bij mij zo zijn
verhaal doen, maar ik ben geen maatschappelijk werker, die jongen heeft hulp nodig.
Al is maar de helft van wat hij zegt waar, dan is het wel heftig’. Ik vraag wat hij nu
met dit verhaal gaat doen: ‘Ik ga het vastleggen, ook dat ik heb gezegd dat hij
aangifte moet doen, omdat ik zonder weinig kan doen, en dat ik hem heb verwezen
naar maatschappelijk werk’. Ik vraag of hij vaker angst om aangifte te doen tegen-
komt. ‘Jazeker, bijvoorbeeld als je na een incident vraagt aan omstanders of ze iets
gezien hebben en willen getuigen. Dan blijkt er soms iemand achter langs te lopen
die fluistert: “ik weet waar je woont”. Dan willen ze opeens geen verklaring meer
afleggen’. 

Zelfs als bewoners naar een andere wijk zijn verhuisd, zoeken ze nog contact
met hun vorige wijkagent. Die weet wat er speelt en die vertrouwen ze. Deze
vertrouwensrelatie kan bewoners er ook toe brengen om gunsten te verlangen
van de wijkagent. Zo spreekt de wijkagent een autochtone bekende aan. Het is
een grote man, vol tatoeages, met een pitbull genaamd Adolf. Eerst vraagt de
wijkagent naar zijn haperende gezondheid en naar een schizofrene jongen die
bij de man woont en op de briefing vermeld stond. Dan heeft de man een
wederkerend verzoek: ‘Kun jij niet wat doen aan die gasten die iedere keer mijn
voordeur intrappen? Ze komen met vijf politieauto’s en staan al klaar met
getrokken wapen! Dat is toch helemaal niet nodig? Kun jij nu niet regelen dat
ze me gewoon van tevoren bellen, dan kan ik rustig mijn koffertje inpakken en
zorgen dat mijn hondje en mijn vogeltje goed verzorgd zijn, en dan kom ik naar
het bureau. Want over drie maanden komen ze weer!’10 Hij noemt de wijkagent
steeds bij zijn voornaam. Die toont begrip en zegt het te zullen bespreken met
de parketpolitie, ‘maar ik beloof niets, want jij hebt toen zelf tegen mij gezegd:
“Als ik door het lint ga, trek dan de vesten maar aan!” En dat weten ze’. 

De wijkagenten benadrukken dat je in hun functie met iedereen moet kunnen
praten. Soms kan dit een rol zijn die ze frontstage aannemen, maar waarbij
backstage flink gemopperd wordt. Zo spreekt de wijkagent bij de sigarenboer
een vrouw die uitgebreid haar beklag doet over de bekeuring die ze heeft
gekregen voor haar loslopende hond. De wijkagent praat met haar mee, maar
zegt later tegen mij: ‘Dat is de meest beruchte klager hier. Daar ben ik vaak na

10 De man heeft nog bekeuringen openstaan waarvoor hij moet ‘zitten’. Die bekeuringen vervallen
daarmee echter niet. Daarom wordt hij iedere drie maanden opgehaald door de parketpolitie om elf
dagen te ‘zitten’. De wijkagent heeft destijds in het politiesysteem vastgelegd dat de man door het
lint kan gaan en dat hij een vuurwapen kan hebben. Daarom is er zo’n politiemacht op de been om
de man op te halen.
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twee zinnen al klaar mee. Privé moet ik niets hebben van zulke klagers, of van
verslaafden, of van simpele figuren, maar in uniform wel. Dat is onderdeel van
mijn werk’.

9.4.4  Moeizaam contact

Het contact tussen wijkagent en allochtone bewoners kan soms moeizaam
verlopen. Dit gaat verder dan een taalprobleem. Zo zien we in de wijk heel veel
schotelantennes aan flats. ‘Daar wonen veel Turken. Ik heb weinig zicht op wie
daar wonen en wat daar speelt. Daar krijg je de vinger niet achter. Ik kom daar
ook niet binnen’. Een jonge wijkagent vertelt: ‘In het begin kreeg ik moeilijk
contact met de jeugd op straat, vooral Antilliaanse en Marokkaanse groepen. Als
ik dan op fiets aankwam om een praatje te maken en koppies te leren kennen,
werd ik gedist: zo maar twintig minuten genegeerd terwijl ik erbij stond. Ik
haalde van alles uit de kast, maar het hielp niet. Dat voelde niet prettig. Ik fietste
er vervolgens liever voorbij dan dat ik erbij ging staan, maar ik moest wel
volhouden. Soms werd ik ook uitgejoeld als ik langskwam. Dan moest ik wel
omdraaien en er wat van zeggen: “Ik heb een naam, dus je kunt mij gewoon
aanspreken”, want anders was het verloren. Nu een half jaar later is dat contact
beter. Nu weten de jongens wie ik ben en weet ik wie wie is, wie de raddraaiers
zijn. In de noodhulp was ik kort van stof, gaf ik meteen een bekeuring. Maar nu
als wijkagent is dat moeilijk. Je kunt niet alleen gaan voor de korte klap, je moet
mensen leren kennen om informatie te krijgen, je moet op goede voet met ze
staan. Dat was wennen’.

Vooral als wijkagenten repressief optreden tegen bewoners is het lastig om
een goed contact met ze te houden. Als we een jongen in de wijk tegenkomen,
maakt de wijkagent een praatje met hem. Later vertelt hij mij: ‘Deze jongen wil
niks. We hebben geprobeerd hem te helpen aan werk, maar hij hangt rond en wil
niks. Ook andere hulpinstanties hebben geen succes. Hij sleept jonge gasten mee
in de rottigheid. Tegen hem zijn we streng maar rechtvaardig. Als hij maar
scheef oversteekt, houden we hem aan. En de kunst is dan om toch contact te
houden met zo’n jongen’. Een andere keer zien we twee jongens van een jaar of
zeventien op de stoep voor een flat, hun hoofden verstopt in jassen met een
dikke bontkraag. De wijkagent loopt op ze af: ‘Jullie mogen wel stageld betalen!
Jullie staan hier zo vaak. Wonen jullie hier?’ Eén van hen woont hier inderdaad.
De jongens reageren terughoudend en kijken ons wantrouwig aan. Ze lijken niet
te kunnen wachten tot we weer weg zijn. Maar de wijkagent gaat verder: ‘Jij
hebt toch daar in Wezep gezeten, hoe was dat? Zo, anderhalf jaar daar gezeten!
Ben je bull geworden?’11 De jongen glundert: ‘Ja!’ Hij lijkt iets te ontdooien. De
wijkagent: ‘Petje af, houd dat goede werk boven hè!’ We vertrekken weer. De

11 De Glen Mills School was een justitiële jeugdinrichting in Wezep die als ‘heropvoedingsschool’
naar Amerikaans voorbeeld zich richtte op jongens vanaf veertien jaar die in groepsverband
delinquent gedrag vertoonden. De jongens konden via verschillende stappen promoveren tot de
hoogste status bull. In 2010 werd de instelling na veel kritiek gesloten.
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wijkagent vertelt dat de jongen laatst is opgepakt met veel bolletjes cocaïne.
‘Dat zijn de twee grootste dealers in de wijk’. De wijkagent en zijn collega
hebben er destijds voor gezorgd dat de jongen naar de Glen Mills School ging.
‘Hij dealde toen al en was lastig in de wijk’. De wijkagent heeft hem indertijd
drie dagen lang verhoord. ‘Maar hij lijkt nu alweer terug bij af. Hij is zelfs bezig
met het grotere werk. Toch hebben wij nog wel contact met hem. Zo’n praatje
pot is tactisch, want nu weet ik waar die jongen nu woont. Dat zet ik in BPS. Als
we hem dan volgende week achterover moeten trekken, weet ik waar de
voordeur eruit moet’. De wijkagent probeert op informele wijze zijn informatie-
positie te versterken. Daarmee heeft zo’n contact dus ook een strategisch doel
voor de politie.

Ook als wijkagenten een bekeuring uitschrijven proberen ze een ‘praatje pot’
te maken om het contact goed te houden. Als we in de brandgang achter de
coffeeshop twee Marokkaanse jongens op een scooter zien zitten, gelooft de
wijkagent niet dat de bestuurder een rijbewijs heeft. Dat klopt, de jongen
achterop is de eigenaar van de scooter. De wijkagent legt hem uit dat hij
verantwoordelijk is en begint een bekeuring te schrijven. Er komt een derde wat
oudere jongen bij. ‘Mag ik een rondje op uw mountainbike?’ ‘Die cursus haal
jij niet!’ ‘Nee?’ Hij lijkt haast iets onder de indruk en vraagt later nog eens: ‘Dus
u denkt dat ik die cursus niet haal?’ Hij deelt sigaretten uit en gooit er één op de
grond. ‘Vijftig euro toch?’ De wijkagent: ‘Ja, maar die ga je toch opruimen?’ Hij
ruimt hem op. De wijkagent ziet op hun ID dat ze in een aangrenzende wijk
wonen en noemt de naam van de wijkagent daar. Die kennen ze wel. Er komen
ook twee jonge jochies bij staan. De wijkagent en de oudere jongen sturen hen
weg, maar ze hebben geen haast. Als ze blijven dralen, heeft de wijkagent er
genoeg van: ‘Nu wegwezen! Je spreekt toch Nederlands?!’ De jongens praten
af en toe in het Berbers tegen elkaar. De wijkagent probeert het ook. Ze moeten
er met z’n allen om lachen. De wijkagent: ‘Jammer hè, ik mag nog steeds geen
cursus Marokkaans volgen. Geen geld bij de politie hè’. De jongen: ‘Dat moet
je vragen aan de overheid’. ‘Ja, je hebt gelijk’. Ze bedankt de jongens voor hun
medewerking. ‘Fijn weekend mannen!’ Tegen mij later: ‘Die oudere jongens
waren heel mak. Dat is ook wel eens anders, dan hebben ze een grote mond. Als
zij moeilijk doen, kan ik ook heel moeilijk doen. Vaak noem ik even de naam
van de eigen wijkagent, daar hebben ze vaak meer mee dan met vreemde
politie’.

Wijkagenten zijn trots als het toch lukt om contact te maken met ‘onbenader-
bare’ jongens:

Ik ben met de wijkagent op stap. In de wijk zitten vier Marokkaanse jongens op de
tafeltennistafel. We stappen uit. ‘Ik ga proberen een praatje te maken’. Hij lijkt er niet
veel vertrouwen in te hebben. Hij vraagt de jongens naar hun ID en zegt: ‘Waarom
ik daarnaar vraag is dat er in Kruiskamp 163.000 euro is dat op moet in 2009. De
gemeente hè. Bewoners kunnen ideeën indienen om dat geld te besteden voor de
wijk. Hebben jullie ideeën? Bijvoorbeeld een andere plek om te staan, met overkap-
ping. Denk er eens over na. Dan kun je het doorgeven aan de jongerenwerker, want
het moet bij jullie vandaan komen, wij kunnen het niet indienen’. De wijkagent zal



Vredestichters 217

de jongerenwerker mailen dat hij dit tegen de jongens heeft gezegd. De vier reageren
verrast dat er geld voor hen beschikbaar is. Ze lijken voorzichtig enthousiast. Dan
kijken ze naar de wapenstok van de wijkagent. ‘Waar is dat voor?’ ‘Om mee te slaan.
Dat voel je wel hoor!’ Ze lachen. ‘In Marokko was je er meteen mee geslagen’. De
wijkagent geeft de wapenstok aan één van de jongens. Deze gaat van hand tot hand,
ze slaan elkaar ermee. Dat doet zeer! Er hangt een ontspannen sfeer. Ze geven de
wapenstok weer terug. De wijkagent legt nogmaals uit dat hij de wijkagent is en dat
ze bij hem of zijn collega terecht kunnen als er iets is. ‘Houd het rustig jongens, fijne
avond nog!’ In de auto vraagt hij mij: ‘Wat vond je van het gesprek? Sociale
vaardigheden oefenen. Waarschijnlijk zijn ze nog nooit zo benaderd in de afgelopen
drie jaar. Dat vind ik het leuke van wijkagent zijn. Ik was verbaasd dat ze bleven
staan en zo met me praatten. Meestal lopen ze weg of keren ze je de rug toe. Het feit
dat ik mijn wapenstok afgaf, was een teken van vertrouwen’. Later op het bureau
kijkt hij in het politiesysteem: ‘Kijk, het zijn allemaal jongens met een eigen website
bij ons’.
Een dienst daarna vertelt hij trots aan zijn collega-wijkagent dat hij zo’n leuk gesprek
heeft gehad met deze jongens. Zij: ‘Hè, echt waar? Met hen? Wij hebben nog nooit
zo contact met hen gehad. Meestal zijn ze onbenaderbaar’. In de wijk komt hij één
van de jongens weer tegen. De jongen steekt enthousiast zijn hand op. Even later
komt hij wederom langs, nu met een vriend. Hij gedraagt zich veel ingetogener dan
daarnet. De wijkagent geeft een stille knipoog en de jongen glimlacht voorzichtig
terug, zonder dat zijn vriend het ziet. De wijkagent: ‘Ik begrijp het wel, dat soort
jongens wil niet geassocieerd worden met de politie’.

Daarbij benadrukken de wijkagenten hun dubbele rol. Als een aspirant een auto
ziet met twee Marokkaanse jongens wil hij van de wijkagent weten of die ze
kent. ‘Vraag het ze even’, stelt deze voor. Ze fietsen erheen. Terwijl de aspirant
de bestuurder vraagt om zijn gegevens, maakt de wijkagent aan de passagiers-
kant een praatje. Hij kent de jongens wel. ‘Als je iets verkeerds doet, kom ik je
halen. Ik ben politieagent, dat is mijn werk. Maar als ik iets voor je kan doen,
moet je mij bellen, want ik kan ook veel regelen’. Deze dubbele rol kan verwar-
rend zijn, zeker voor jongeren met veel negatieve politiecontacten waarvan
wordt gezegd dat zij vaak zwakbegaafd zijn. 

9.4.5  Voordeel allochtone wijkagent?

Ik ga een dienst mee met een Turkse wijkagent. Hij spreekt veel in het Turks
met bewoners en vindt dat een groot voordeel. Zo komt er op zijn spreekuur een
man waarmee hij een heel gesprek in het Turks voert. Tussendoor en achteraf
vertelt de wijkagent mij waar het over gaat. Hij is de man tegengekomen in een
portiek waar stevig gedeald werd. De man wilde informant worden, omdat zijn
beste vriend was vreemdgegaan met zijn vrouw en die vriend zou betrokken zijn
bij de drugshandel. De wijkagent vertelt: ‘Ik heb allerlei gesprekken met hem
gehad, tijdens het spreekuur en op het bureau. Hij zei tegen mij: “Ze weet toch
wat de consequenties zijn?” Hij bedoelde: “Ik ga haar van kant maken”. Dat is
dan het gevolg. Dat zou een autochtone collega niet hebben geconcludeerd. Het
stak de man vooral dat het zijn beste vriend was die dit gedaan heeft. Dus hij
wilde zijn vrouw en vriend wat aandoen. Ik heb op hem ingesproken: “Is zij het
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waard om voor de gevangenis in te gaan?” En: “Welke eer is geschonden? Want
wie weet het nu eigenlijk? Alleen jij, zij en die vriend”. Uiteindelijk heb ik
voorkomen dat hij zijn vrouw of vriend zou vermoorden. Toen zei die man: “Als
ik hem zo niet kan pakken, dan maar via de politie, want ik heb heel veel
informatie over die drugshandel, dus ik wil informant worden”.’ Als de man weg
is, vraag ik: ‘Was hij nu ook naar een autochtone wijkagent gekomen?’ De
wijkagent: ‘Nee, absoluut niet! Alleen al de taal, dat ik hem begrijp. En begrij-
pen is iets anders dan begrip hebben hè!’ Hij signaleert een vergelijkbaar
probleem bij de telefoonlijn van Meld Misdaad Anoniem: ‘Veel mensen willen
niet zo – met naam – melden, want ze zijn bang voor represailles. Maar als ze
Meld Misdaad Anoniem bellen, kunnen ze vanwege het taalprobleem hun
verhaal niet doen. Ik weet bijvoorbeeld van Turkse ouders die het spuugzat zijn
wat hun kinderen uitspoken en dat graag willen melden, maar dat lukt niet
vanwege slecht Nederlands. Dus ik zie wel winst in Turkse telefonisten, dan
krijg je veel meer informatie’. Hij noemt zichzelf specialist in eergerelateerd
geweld en vindt dat collega’s hem te weinig om advies vragen bij multiculturele
problemen. Soms gebeurt dat wel. ‘Een collega-wijkagent vroeg mij te kijken
naar een zaak waar hij geen raad meer mee wist. Het ging om twee gezinnen,
“die maken elkaar nog een keer af”. Ik ging naar hen toe en had gesprekken met
de verschillende partijen. Ik kom terug bij die collega: “Ik weet wat er achter zit,
hoor! Zij is ontmaagd!” Het meisje was verloofd met de jongen en door hem
ontmaagd. De moeder wist ervan, vader niet. En als vader erachter komt, moet
hij haar en haar vriend vermoorden. Dus het meisje zegt tegen mij: “Ja, nu
moeten we wel trouwen, toch?” Ik had een andere oplossing: “Jullie zijn al
verloofd. Als jullie nu gewoon voor de burgerlijke Turkse wetgeving trouwen
en daarna weer scheiden, dan is het geen schending van je eer, want als geschei-
den vrouw mag je wel ontmaagd zijn”. Dat vonden ze een goed idee’. Ook bij
een ander adres geeft hij aan dat het een groot voordeel is dat hij de Turkse
cultuur kent. ‘Ik ben al lang met dit gezin bezig. Een paar jaar terug ben ik
benaderd door de regionaal coördinator eergerelateerd geweld – die weet zelf
niet eens wat eer is – want het zou gaan om een “eergerelateerde zaak”. Die man
had zijn vrouw mishandeld en iets geroepen over wapens. Of de wijkagent het
even wilde oplossen. Maar het was helemaal geen eer, gewoon huiselijk geweld.
Alles wat over allochtonen en geweld gaat, wordt “eer” genoemd, maar dat is
niet waar. Ik heb toen veel gesprekken gevoerd, bij hen thuis, op mijn spreekuur
en op het bureau. Ik heb hen apart en samen uitgenodigd. Die man gaf toe haar
te mishandelen en dat hij een agressieprobleem had. Uiteindelijk zijn ze uit
elkaar gegaan’. Nu belt hij bij de vrouw aan om te horen hoe het met haar gaat,
maar ze doen samen de deur open. De wijkagent is verbaasd als hij begrijpt dat
ze weer bij elkaar te wonen. Als ik de dienst erna weer met de autochtone
wijkagent meega, vertelt hij dat nog niet te maken heeft gehad met eergerela-
teerd geweld bij Turken. De vraag rijst of het in zijn wijk niet voorkomt óf dat
hij er niet van hoort.
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9.4.6  Rol wijkagent in radicalisering en terrorisme

Na de moord op Theo van Gogh in november 2004 volgde in Nederland een golf
van racistisch en extreemrechts geweld, blijkt uit onderzoek van Van Donselaar
& Rodrigues (2004). In de meeste gevallen waren moslims het slachtoffer.
Islamitische scholen en moskeeën werden in brand gestoken of beklad. Ook in
de onderzochte wijken constateren politiemensen een tijdelijke toename van
incidenten na deze schokkende gebeurtenis. De ruiten van een Turkse winkel
worden ingegooid, branden wordt gesticht in en rondom moskeeën, op gebou-
wen verschijnen meer racistische leuzen en auto’s worden bekrast. Dit veroor-
zaakt vaak angst bij islamitische burgers. Daarnaast ontstaan allerlei discussies
tussen bewoners. Ook ziet de politie in deze periode soms dat het sneller tot een
handgemeen komt. Bovendien spreken politiemensen van nadrukkelijker
conflicten tussen groepen jongeren met verschillende etniciteiten. Ze horen dat
allochtone bewoners nu vaker dan voorheen het gevoel hebben achterdochtig te
worden bekeken door hun autochtone buren. Spanningen gaan dus hand in hand
met angst, dreiging en wantrouwen. De politie is zich er tegelijkertijd van
bewust dat haar perceptie van een toename ook (deels) het gevolg kan zijn van
haar scherpere alertheid en die van burgers. In de meeste gevallen ziet de politie
de toegenomen incidenten als iets tijdelijks dat weer wegebt.

We zagen al in § 9.3 dat wijkagenten menen dat snelle veranderingen bij
mensen een belangrijker signaal zijn van radicalisering dan traditionele kledij
of een baard. Ze benadrukken dat het een illusie is te denken dat zij terrorisme
kunnen voorkomen. Toch passen zij wel verschillende signaleringsstrategieën
toe.

Na de moord op Theo van Gogh verkeerden alle wijkteams in hogere staat
van paraatheid. Ze postten bij ‘terreurgevoelige objecten’ als moskeeën, kerken
en islamitische scholen of reden hier vaker langs. Een herkenbare (lege)
politieauto werd af en toe midden op het terrein rond de moskee gezet, zodat
passanten het gevoel hadden dat er politie aanwezig was. Soms stelden moskee-
besturen ook zelf bewaking in en werkten samen met de politie. In een aantal
wijken hield de politie er al na een paar dagen mee op, omdat ze niet het idee
had dat de moord een direct effect had op de situatie in de buurt. In andere
wijken surveilleerde de politie maandenlang. Naast het surveilleren bij specifie-
ke gebouwen, werden de wijkagenten de straat op gestuurd om ‘de sfeer te
proeven’ tussen bewoners. Het kennen en gekend worden is ook hier van groot
belang. De wijkagenten zijn de ‘ogen en oren van de organisatie’. Ze moeten
contact hebben met hun bewoners om veranderingen en een versterkt isolement
te kunnen signaleren. En buurtbewoners en organisaties moeten zo’n vertrou-
wensrelatie met de wijkagent hebben dat zij opmerkelijke zaken doorgeven.
‘Bewoners zien heel veel en melden dat ook. Maar ook de woningbouw gaat
daar op bezoek en ziet daar in één keer een schoenenreeks staan en allemaal
mensen met een kleedje naar binnen, mensen met baarden. En dan ga je zelf
kijken en dan ga je ook informeren en dan hoor je het een en ander en dan krijg
je een goed beeld’, aldus een wijkagent. 
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Daarnaast wordt van wijkagenten verwacht dat ze een inventarisatie maken
van allerlei organisaties waar mensen van andere culturen bij elkaar komen. Ze
krijgen de opdracht netwerken op te zetten met moskeeën in de wijk. Voor
vrouwelijke wijkagenten is het nog wel eens lastig om contact te leggen. De
wijkagent van Amersfoort vertelt over de eerste keer dat ze naar binnen ging: ‘Ik
kom daar die ontvangstruimte binnen. Nou, het was gelijk helemaal stil daar
hoor. Je kon een speld horen vallen. En dan moet ik daar vertellen dat ik de
wijkagent ben, dat ik de contacten met hen moet onderhouden. Nou, dat was wel
even slikken voor die mannen hoor. Het is een hele traditionele moskee met
alleen maar oude mannetjes. Nu gaat het hartstikke goed’. Ze wordt hartelijk
begroet als ze binnenkomt. Vooral als ze haar moderne bike-kleding aan heeft,
zijn ze onder de indruk. ‘Dan zeg ik: “Dit is mijn nieuwe uniform”, maar dat
snappen ze niet’. De moskee heeft volgens haar altijd een oud bestuur. Een jong,
moderner bestuur wordt snel weer weggestemd. Binnenkort gaat de autogarage
naast de moskee weg. Dan gaat de moskee uitbreiden en komt er ook een
vrouwenafdeling. ‘In Kruiskamp wonen vooral arme niet-ontwikkelde boeren
van het Turkse platteland, heel ouderwets. Nee, ik vind de moskee niet zorgwek-
kend. Ik heb niet het idee dat er radicaliserend gepredikt wordt. Het is net als een
streng christelijk geloof. [...] Ze hebben net een nieuwe imam uit Turkije. Die
spreekt nauwelijks Nederlands. In november hadden we een fietscontrole. Ik
kwam het bestuur van de moskee samen met de imam tegen. Alle mannen
hadden verlichting, behalve de imam. Toen hebben ze snel bij de Action
opzetverlichting voor hem gehaald en heb ik hem ook niet opgeschreven. Laatst
kreeg ik daarvoor na maanden nog een officieel bedankje van het bestuur toen
ik in de moskee kwam’. Als ik haar vraag of ze haar werk in dit opzicht veran-
derd vindt in de afgelopen vier jaar, antwoordt ze: ‘Ja, er zijn meer netwerken,
toen was er niets. Er is nog steeds wel aandacht voor extremisme, maar er is niet
enorme dreiging nu’. Het belangrijkste van de netwerken is dat de politie en het
moskeebestuur elkaar kennen. De wijkagent kan bij het bestuur terecht als er iets
is met leden van de moskee en vice versa. 

Een goede relatie met moskeebesturen vergroot de informatiepositie van de
politie. Zo kan de politie te horen krijgen dat bepaalde moskeegangers de deur
zijn gewezen, omdat die een verkeerd stempel op de moskee drukken of het
moskeebestuur roept de politie erbij als te radicale bezoekers niet willen
vertrekken. Vervolgens geeft de politie deze informatie weer door aan de juiste
afdelingen. Datgene wat de wijkpolitie signaleert – zelf of via bewoners – wordt
opgeslagen in informatiesystemen. Ook inlichtingendiensten kunnen dit inzien.
Zij zijn degenen die verbanden zoeken in de brei aan informatie. De wijkpolitie
stuurt daarnaast rechtstreeks bericht van verdachte zaken naar de regionale
inlichtingendienst (RID). Andersom kan de RID de wijkpolitie gericht vragen
om specifieke zaken of personen in haar buurt in de gaten te houden. Inlichtin-
gendiensten tonen foto’s aan de wijkpolitie met de vraag of zij die personen
kent. Hierop kan via mail gereageerd worden. Ook in dagelijkse briefings
kunnen zaken aan bod komen die om een open oog en oor vragen. Soms krijgt
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de wijkpolitie van inlichtingendiensten weer te horen wat er met haar inbreng
is gedaan, soms ook niet.

9.5  Achterwacht noodhulp

Vaak gaat de wijkagent bij adressen langs nadat de noodhulp daar is geweest
voor een melding. Dit kan op verzoek van collega’s zijn of op eigen initiatief.
De wijkagent leest immers dagrapporten en krijgt de mutaties over zijn wijk.
Waar de noodhulp op dat moment ‘het brandje heeft geblust’, gaat de wijkagent
er later heen om rustig het verhaal aan te horen, meer informatie te krijgen en
mee te zoeken naar een meer structurele oplossing. We zagen in de vorige
hoofdstukken dan ook regelmatig dat noodhulpagenten verwezen naar de wijk-
agent. 

We fietsen ‘in surveillancetempo’ door de wijk, zodat de wijkagent me kan vertellen
waar we heen gaan. Het gaat om een Turks gezin, waarvan ‘de man enorm de weg
kwijt is’. Laatst is de noodhulp er twee keer op één dag aan de deur geweest naar
aanleiding van een melding dat de man alles kort en klein sloeg. De familie wilde dat
de collega’s de man meenamen. De OVD (officier van dienst) is erbij geweest, maar
er was geen grond om de man aan te houden. Nu gaat de wijkagent eens poolshoogte
nemen. In het voortuintje van de tussenwoning zitten twee meisjes van ongeveer
twaalf jaar. De wijkagent vraagt: ‘Is papa of mama ook thuis?’ ‘Nee’. Hij vraagt
voorzichtig naar het voorval laatst. ‘Gaat het nu goed met papa?’ ‘Ja’. ‘Echt?’ ‘Nee,
niet echt’. Maar ze lijkt geen kwaad woord over haar vader te willen zeggen. Ze gaat
haar moeder wel even halen aan de overkant. Het achtergebleven nichtje vertelt: ‘Het
was wel eng laatst ja, maar mijn oom is verder heel aardig hoor’. De vrouw van begin
veertig komt aangesneld en gaat wat zenuwachtig op de tuinbank voor het huis zitten.
Ze zegt ervan te trillen en draait snel een shaggie. Ze bedankt voor onze komst en
vraagt of we wat willen drinken. ‘Nee hoor, bedankt’. De wijkagent: ‘Afgelopen
vrijdag zijn hier twee keer collega’s aan de deur geweest, klopt dat?’ De vrouw
vertelt vrij rustig het hele verhaal. ‘Ik ga van hem scheiden, dit gaat zo niet meer’. Ze
heeft al twintig jaar een ongelukkig huwelijk en is steeds bij hem gebleven voor de
kinderen, twee dochters van 12 en 19 jaar. ‘Nu moet ik voor mijzelf en de kinderen
kiezen’. De wijkagent zegt meermalen: ‘Goed van je!’ Haar man werkt als uitbener,
dat is zwaar werk. Sinds januari gebruikt hij speed, maar dat heeft hij pas recent
toegegeven. Er veranderde veel in zijn gedrag. Hij werd agressief. 
Op een gegeven moment komt er nog een vrouw het tuintje in. Het is een zus. Of wij
wat willen drinken. ‘Nee, bedankt’. Even later zegt ze: ‘Ik voel mama hier naast me
zitten – die is overleden, zij was altijd heel gastvrij – ik moet wat voor jullie inschen-
ken’. De wijkagent bedankt weer, maar even later komt een derde zus en die wordt
toch gesommeerd wat fris voor ons te halen. Ik drink het dankbaar op. De zus vertelt
het verhaal mee. Zij is zeven jaar geleden ook gescheiden, ze weet hoe het is. 
De vader van de echtgenoot blijkt gebeld te zijn om hem tot rust te manen. Hij kwam
meteen de volgende dag uit Turkije. De wijkagent later: ‘Gezag hè’. De mannen
zitten nu samen met de 19-jarige dochter in het ouderlijk huis. De vrouw woont met
haar andere dochter in het leegstaande huis van haar ‘papa’. Haar man ziet iedereen
als vijand, dus het is beter dat ze nu niet bij elkaar wonen. De wijkagent: ‘Dat doet
die speed ook hè’. Volgens een zus is het een wonder dat de vrouw er zo rustig bij
zit, ‘want hoe hij zich niet gedragen heeft’. Het huis moet verkocht worden. De
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vrouw heeft al lijstjes gemaakt van wat allemaal geregeld moet worden. Ze blijkt
kalmeringsmiddelen te krijgen en loopt bij een instelling voor geestelijke gezond-
heidszorg sinds de dood van haar moeder. Die heeft zij tot het eind helemaal
verzorgd. Dat was zwaar en ze is nog bezig dat te verwerken. De vrouw en zus
spreken over de echtgenoot als ‘vampier’. ‘Wij zijn een schone familie, we hebben
nooit vieze dingen gedaan’. De vrouw herhaalt steeds: ‘Ik leef voor mijn eer, voor
mijn kinderen. Ik ben een sterke vrouw, ik ga het redden’. Af en toe komt de jongste
dochter langs. De wijkagent: ‘Let ook op die kleine meid hè’. ‘Ja, mijn dochters
moeten hun vader blijven zien, anders worden zij boos, want hij blijft hun papa’.
De vrouw heeft al veel punten gespaard bij de woningbouwvereniging, dus ze maakt
veel kans als ze zou reageren op een woning. De wijkagent is enthousiast: ‘Goed
gedaan’. De vrouw had dit al zien aankomen, dus daarom stond ze al jaren ingeschre-
ven. Ze heeft ook al een advocaat. De wijkagent adviseert om naar een organisatie
voor maatschappelijke zorg te gaan als de geestelijke gezondheidsinstelling niet
genoeg voor haar kan doen. 
De vader van de echtgenoot blijkt het ook eens te zijn met de scheiding. De wijk-
agent: ‘Ja? Gelukkig! Want in jullie cultuur kan het ook heel anders toch?’ De
vrouwen: ‘Nee hoor, wij zijn modern. Het is 2010, het is geen taboe meer’. 
De vrouw heeft nog informatie die ze anders later aan de politie had gegeven, maar
nu is de wijkagent er toch. Volgens haar heeft haar man speed gekregen van zijn
koppelbaas. Ze noemt een naam – de man woont ook in de wijk – en andere concrete
informatie. Hij zou zijn veelal allochtone werknemers speed geven zodat ze harder
kunnen werken. De wijkagent bedankt haar en zegt het te gaan doorspelen naar de
afdeling drugs. ‘Maar het gaat wel even duren, je moet niet verwachten dat er morgen
iets gebeurt’. ‘Dat hoeft niet, het mag lang duren, maar het moet wel worden
aangepakt, want dit maakt hele gezinnen kapot’. Vervolgens geeft ze nog informatie
over gestolen fietsen.
Na drie kwartier vertrekken we. De wijkagent wordt weer overladen met dankbetui-
gingen. Ze lijken het echt heel bijzonder te vinden dat de politie zomaar bij hen
langskomt en de tijd neemt. De wijkagent noemt nog zijn spreekuur waar ze altijd
naar toe kan komen of het politiebureau waar ze naar hem kan vragen. Als we
wegfietsen zegt hij tegen mij: ‘Mooi hè, je doet eigenlijk niets, maar ze zijn zo
dankbaar. Eigenlijk hebben ze zelf alles al geregeld: ze gaat bij hem weg, heeft een
advocaat, heeft al hulp en kan waarschijnlijk makkelijk een ander huis krijgen’.

Deze wijkagent vindt dat hij niet veel bijzonders doet, maar zijn rol is wel
degelijk aanvullend op het werk van de noodhulp. Opmerkelijk is voorts dat hij
het cultuurdenken oppert, terwijl de vrouwen zelf niet expliciet over cultuur
beginnen en daar ook afstand van nemen. De wijkagent lijkt hier meer culturalis-
tisch te redeneren dan de allochtone bewoners in zijn wijk.

De wijkagent heeft daarnaast meer gelegenheid dan zijn collega’s om een
stap extra te zetten voor buurtbewoners. Zo gaan we naar een adres waarvan de
man al een paar keer aan het bureau is geweest om te vertellen van doodsbedrei-
gingen per sms. 

Bij de flat kunnen we zo doorlopen door de openstaande voordeur. Via een stinkend
trappenhuis komen we op de vierde verdieping waar op de deur staat: ‘Wacht niet op
de hond, ik waak hier’ en daarnaast een pistool. De wijkagent lacht en belt aan. Er
klinkt een hels kabaal binnen van blaffende honden. Een jonge autochtone vrouw in
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een dik vest doet open. ‘Hallo, mag ik even binnenkomen?’ De honden – twee Jack
Russels en een grote buldog – komen ons al tegemoet. Ze doen niets volgens de
vrouw, alleen maar hard blaffen. Door een smal donker gangetje gaan we naar de
woonkamer. Het staat vol met spullen, het stinkt enorm en overal liggen haren. Er
lopen ook nog drie katten rond in het kleine flatje. ‘Ga zitten!’ De wijkagent aarzelt
en loopt door naar de bank, bezaaid met haren. De honden springen naast hem op de
bank. Later zegt hij tegen mij dat hij dacht dat de stoel het schoonst was en die
daarom voor mij overliet. Daar ga ik dus zitten. 
De vrouw vertelt dat haar vriend aan het werk is. Na een gezellig praatje vraagt de
wijkagent naar de sms-bedreigingen. Haar vriend heeft aan het bureau te horen
gekregen dat de politie daar niets mee kan als het om een pre-paid toestel gaat. De
wijkagent: ‘Dat is inderdaad lastiger, maar je moet wel aangifte doen. Als het via
internet verstuurd wordt, is het misschien wel te achterhalen. Jullie weten wie de
sms’jes stuurt, dus daar moeten wij wel wat mee kunnen’. Ze kennen het meisje dat
de sms’jes stuurt nauwelijks, alleen via vrienden. Die vriend wordt nu ook bedreigd.
Na de eerste bedreiging – ‘ik maak je dood, ik geef je nog 72 uur’ – heeft de man
gereageerd met: ‘als je ballen hebt, kom dan naar [een bepaalde straat, LK]’. ‘Maar
het houdt niet op. Alleen face-to-face is ze poeslief: “Sorry, foutje, ik zal het niet
meer doen”. Er moet snel iets gebeuren, want Herman is bloedlink, hij gaat er nog
een keer naar toe. We kunnen hem nog maar amper hier houden’. Ondertussen
springen de honden één voor één met hun voorpoten bij mij op schoot. Uiteindelijk
spreekt de jonge vrouw ze toe: ‘Devil! Satan!’ Ik kijk stiekem wat rond: overal staan
spullen, prullaria en er hangen allerlei oosterse zwaarden en messen aan de muur. De
wijkagent zegt later: ‘Ja, als die echt een keer door het lint gaat...’ 
De wijkagent begrijpt niet echt wat het motief is achter de doodsbedreigingen, maar
gaat er wel mee aan de slag. Hij belt naar het bureau. De CPO-dame kan de man niet
direct vinden in het politiesysteem. De jonge vrouw: ‘Misschien onder Achmed, want
zo heet hij eigenlijk’. De wijkagent herhaalt hoogst verbaasd: ‘O, het kan ook onder
Achmed staan!’ Hij vraagt of de CPO-dame voor morgenavond een afspraak voor een
aangifte wil maken. Dan is de man klaar met werken. De vrouw reageert dankbaar
en is blij dat er wat mee gedaan kan worden. Want zij komt nu nauwelijks het huis
uit, zo bang is ze.

Ook in de volgende casus zien we hoe de noodhulp naar de wijkagent verwijst
voor ‘nazorg’.

Op het spreekuur komt een autochtone man van rond de vijftig binnen. Hij is klein,
gezet, heeft lang grijs stekelhaar en dikke brillenglazen. Hij en de wijkagent kennen
elkaar. Later komt zijn vrouw binnen, net zo stevig, met een kunstbeen. De mensen
wonen in een seniorenwoning met daarboven Chinezen. Afgelopen vrijdag was er
veel geluidsoverlast. Om half één ’s nachts heeft de man geroepen: ‘Kalmer aan, doe
die muziek uit!’ Maar dat gebeurde niet. Toen werd hij een beetje boos en heeft de
politie gebeld. Die kwam met twee busjes. Er bleek een feestje gaande te zijn. ‘Er
zitten studenten in, terwijl het een seniorenwoning is!’ De studenten moesten van de
politie hun spullen pakken en zijn vertrokken. ‘Jouw collega’s adviseerden mij bij
jouw spreekuur langs te gaan. Ja, ik weet precies wanneer dat is, hoor’. De mensen
hebben nu geen last meer, maar de wijkagent herhaalt steeds dat ze moeten blijven
bellen. ‘Hoe meer jij belt, hoe meer klachten wij hebben. Weer overlast? Bellen! Wij
hebben meldingen nodig om ze eruit te krijgen. En ook melden bij de woningbouw
hè. Als ze niet losmaken, moet de deur eruit, desnoods met hulp van de politie. Dus
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blijven melden, dan moet de woningbouw er wat mee’. De man: ‘Ja, als het niet voor
mijzelf is, dan wel voor de andere bewoners’. De wijkagent grijpt de gelegenheid aan
om te vragen hoe het met de financiën gaat. ‘Geen probleem meer met de bankpas?’
De man begint een heel verhaal en de wijkagent praat makkelijk mee. Het gesprek
komt uit bij boktorren en Euro Disney. Ook zijn vrouw kletst er gezellig op los. Met
moeite vertrekken ze. 

9.6  Niet ‘des polities’ en samenwerking

Naast de achterwachtfunctie van de wijkagent voor de noodhulp komt in
bovenstaand voorbeeld ook naar voren hoe de wijkagent doorverwijst naar
andere instanties. Het concept community policing is in Nederland nauw
verbonden met de integrale veiligheidsbenadering. De politie heeft niet langer
het veiligheidsmonopolie. Veiligheid wordt beschouwd als een bredere maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. ‘Wij kunnen het als politie niet alleen’, is
een veelgehoorde uitspraak. Juist deze wijken kennen vaak een wijdverbreid
netwerk van talloze instanties.

De wijkagent krijgt in de integrale aanpak steeds meer een coördinerende rol.
Hij is de contactpersoon voor bewoners, collega’s en voor allerlei instanties in
de wijk, ook wel ‘ketenpartners’ genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld de gemeente,
woningbouwvereniging, school, kerken en moskeeën, Buurtbemiddeling,
Buurtvaders, GGD, AMK12, jeugdzorg en jongerenwerk, geestelijke gezond-
heidszorg, verslavingszorg etc. Samen met partners kan dieper op een probleem
worden ingegaan en kunnen ook de achterliggende oorzaken – gebrekkige
scholing, huisvesting, werkervaring, psychiatrische problematiek en verslaving –
worden aangepakt. Dit geeft de politie het gevoel minder alleen met symptoom-
bestrijding bezig te zijn.

Door de kerntakendiscussie is de politie tot de slotsom gekomen dat veel
zaken waar zij van oudsher mee te maken krijgt, in feite geen politieprobleem
zijn. Toch wordt zij wel als enige 24-uursorganisatie direct met de gevolgen
geconfronteerd. ‘De meeste conflicten zijn multiconflicten, dus het is niet één
probleem. [...] Voor één gezin zit je met vijftien instanties aan tafel. [...] Het is
heel vaak de grootste instantie die de regie of het initiatief neemt en daar wordt
ook het meest van verwacht. En dat is heel vaak de politie, omdat wij een 24-
uursbedrijf zijn en de hulpverlening is van acht tot vijf en dan gaat het dicht’,
aldus een wijkagent. Het gaat erom de verantwoordelijkheid daar neer te leggen
waar hij thuis hoort. Daarmee heeft de politie steeds meer een verwijsfunctie.
Meldingen komen nog bij de politie binnen, maar zij stuurt de mensen door naar
de juiste instantie. De wijkagent is hiervoor vaak de aangewezen persoon. Hij
kent de instanties in zijn wijk en krijgt door zijn vertrouwensband bewoners
eerder zover dat ze hulp zoeken.

12 AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
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We fietsen door de wijk. De wijkagent hoort via het noodhulpkanaal over een
melding van een jongen die door het lint zou gaan. Verder is er niet veel bekend. Het
blijkt een straat iets verderop te zijn. Beide noodhulpauto’s zijn nog bezig, dus de
wijkagent zegt: ‘Wij zitten vlakbij, wij gaan wel even kijken’. Als we de straat in
rijden, komt keiharde muziek ons tegemoet. In een benedenwoning zien we een
jongen door het huis heen tieren. De keukendeur richting het plantsoentje staat open.
Overal ligt glas en we horen de jongen schelden. Hij is het glas aan het opruimen.
Hoewel ik de adrenaline voel stromen, loopt de wijkagent rustig naar het hekje:
‘Hallo, de wijkagent! Mag ik even met je praten?’ De jongen zet de muziek wat
zachter, nog steeds scheldend. De wijkagent: ‘Hoe gaat het met je?’ De jongen van
een jaar of twintig heeft zwarte halflange krulletjes, een ontbloot gespierd bovenlijf
en draagt een joggingbroek. Hij ademt zwaar en heeft bijna tranen in zijn ogen. Hij
kijkt haast verbijsterd van zich af. De wijkagent: ‘Niet zo goed, zie ik?’ Ondertussen
geeft hij door aan de meldkamer op welk adres hij is en dat alles hier rustig is. De
jongen begint over zijn vriendin die hem zo genaaid heeft. Ze heeft het een maand
geleden uitgemaakt en vorige week kwam hij erachter dat zij al die tijd een ander had.
De wijkagent praat rustig op hem in en reageert begripvol: ‘Dat is klote man! Kan ik
me voorstellen’. Nu wilde de computer niet opstarten en dat was de druppel waardoor
de jongen een uitbarsting kreeg en met spullen ging gooien. Langzaamaan komt het
hele verhaal eruit. De wijkagent: ‘Je moet hier wel iets mee, want de volgende keer
verwond je jezelf, en moeten wij hier komen voor een slagaderlijke bloeding’. 
Ondertussen komt een noodhulpauto aan en gaat verderop stilstaan, met de neus onze
kant op. Als de jongen na een minuut of tien even shag gaat pakken, steekt de
wijkagent zijn duim omhoog richting de collega’s: alles onder controle! Ze blijven
nog wel even staan, maar rijden na een paar minuten weer verder. De jongen vertelt
dat hij net een paar maanden vrij is na drie jaar detentie. Hij heeft al heel veel
meegemaakt, in zijn jeugd en tijdens detentie. Dat komt nu allemaal boven. Hij dacht
dat hij zo sterk was en vindt het zwak dat hij hier zo op reageert. De wijkagent: ‘Je
bent ook maar een mens. Ik zit even te denken... Jij zegt dat je hoofd hier vol zit,
allemaal herinneringen natuurlijk. Praten helpt. Kom je hier vandaan?’ Nee. ‘Dus je
kent niet [hulpverlener van maatschappelijk werk, LK]? Bij hem kun je je verhaal
doen, want je moet hier iets mee’. Hij vraagt of de jongen wel een uitkering heeft en
noteert terloops zijn gegevens. De jongen komt uit Joegoslavië. Het enige wat de
jongen wil is werken. Veel mensen vinden een uitkering prima, hij niet. Door
dagbesteding kan hij ook zijn gedachten verzetten. Een instantie helpt hem bij het
zoeken van werk, maar het schiet niet op. De wijkagent stelt voor dat hij dat ook met
maatschappelijk werk kan bespreken. ‘Zal ik proberen een afspraak voor je te
maken?’ Na lang overreden – want de jongen vindt het eigenlijk zwak dat hij dit
nodig heeft en heeft al zo vaak met hulpverleners gepraat die hem niet hielpen – mag
de wijkagent bellen. ‘Vandaag nog tijd?’ Ja, om kwart voor twee. Het is nu half één.
‘Ga daar heen jongen, ik merk dat je nu weer veel rustiger bent door erover te praten.
Het is een goed begin’. Hij legt uit waar de jongen moet zijn. ‘En ik heb daar elke
woensdagmiddag spreekuur. Daar kun je altijd langskomen als je hulp nodig hebt of
je verhaal kwijt wilt. Mijn mailadres staat ook op de poster daar. Hé, kalm aan hè!’ 
Als we verder gaan, zegt de wijkagent: ‘Zo, weer een klantje erbij. Daar was ik nooit
bij geweest als ik niet op het noodhulpkanaal had gezeten’. Ik vraag hem of hij denkt
dat de noodhulp dit anders had gedaan. ‘Jazeker. Misschien hadden ze wel gezegd:
“jij moet met maatschappelijk werk gaan praten”, maar zij kennen [naam maatschap-
pelijk werker, LK] niet. Dat had zo’n jongen nooit gedaan. Nu heb ik vandaag nog
een afspraak voor hem gemaakt, hopelijk gaat hij daar heen’.
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Omdat juist in deze wijken mensen met een combinatie van problemen – alloch-
toon én autochtoon – wonen, worden samenwerkingsverbanden gevormd tussen
verschillende organisaties. Zo is in Deventer het Sociaal Team actief. Een keur
aan instanties zit om de tafel met een lange lijst adressen waar van alles speelt.
Een veiligheidsmakelaar van het zojuist gelanceerde virtuele Veiligheidshuis
vertelt dat hij ‘de partijen bij elkaar brengt rond één multiprobleemsituatie. Ik
moet de communicatie bevorderen en de overlap wegnemen’. Voor ‘buikpijn-
dossiers’ kunnen partners bij hem terecht. Ook de wijkagent kan bewoners
inbrengen in dit Sociaal Team.

Zo komt er tijdens het spreekuur een keer een Egyptenaar binnen. Het is een kleine
man met zijn krullen in een staartje. Hij barst los: ‘Ik heb heel veel problemen’. Er
ontstaat meteen miscommunicatie. De wijkagent: ‘Dat is mooi lastig hè?’ De man:
‘Niet mooi, wel lastig’. ‘Dat bedoel ik ook niet’. De man benadrukt nog eens dat hij
‘een bus vol problemen’ heeft. Door gerichte vragen komt de wijkagent erachter dat
de man al acht jaar illegaal in Nederland is, geen werk heeft, geen huur betaalt, voor
zijn inkomsten afhankelijk is van wat zijn familie uit Egypte naar hem opstuurt en dat
de man nu tot overmaat van ramp allerlei bekeuringen en aanmaningen krijgt voor
zijn auto die een half jaar geleden is gestolen tijdens een proefrit door een potentiële
koper. Na het hele verhaal rustig te hebben aangehoord en concrete informatie te
hebben genoteerd, belooft de wijkagent dat hij wat voor de man zal gaan uitzoeken.
En: ‘Ik zit te denken: jij hebt veel problemen, ik zou jou in het Sociaal Team willen
inbrengen, een stukje begeleiding. Vind je dat goed?’ ‘Prima, ik probeer alles, ik ben
overal geweest’.

 
De integrale veiligheidsbenadering brengt veel overleggen met zich mee. Ook
daarin gaat het niet altijd om zaken die ‘des polities’ zijn. Een wijkagent vertelt:
‘De politie wordt overal bij verwacht. Maar dat is alleen zinnig als het bij de
politietaak hoort. Daar zitten wijkagenten verschillend in, de één schuift eerder
aan dan de ander. Zo heb ik bij vergaderingen gezeten over de komst van een
drugshostel – een opvang voor verslaafden – want daar vond ik het wel belang-
rijk om mee te denken. We hebben afgesproken dat eerst de politierelevante
zaken zouden worden besproken en daarna ging ik weg. Dus ik ga niet praten
over de plek van de wipkip of over de oehoe die niet meer zingt. Partners zijn
wel belangrijk, want als ik bijvoorbeeld allemaal gedumpt vuil bij containers
zie, bel ik de wijkopzichter: “Opruimen die zooi”. Want zodra bewoners dit
zien, zullen ze zelf ook sneller vuil van zich afgooien. En vuil geeft verloedering
en dat geeft weer onveiligheidsgevoelens. En dat laatste is wel weer mijn ding.
Zo doet iedereen wat: de bakker bakt brood, de slager verkoopt vlees. De taak
van de politie is te zorgen voor veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Daarom
moet je steeds weer kijken of het gaat om de politietaken: toezicht, opsporing
en handhaving’. Wijkagenten klagen over ‘verstroping’: door overleg na overleg
hebben ze geen tijd meer om de straat op te gaan of andere zaken op te pakken.
‘Soms krijg ik zeven mails van verschillende partners over dezelfde overlastmel-
ding, maar wij als politie gaan er het liefst meteen heen en lossen het op’.
Overleggen kunnen dus leiden tot bureaucratisering (zie ook Terpstra, 2010:71).
Regelmatig komt ook hier het managementdenken naar voren: doelstellingen
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moeten worden behaald en resultaten moeten worden verantwoord in project-
plannen. Dit levert de wijkagent vaak extra administratief werk op. 

De gemeente is een belangrijke partner en krijgt steeds meer een regierol in
het integrale veiligheidsbeleid toebedeeld. Soms is de wijkagent daar tevreden
over. Zo worden bij een overleg over handhaving zaken besproken als slecht
onderhoud, hennep in de wijk, illegale stort, parkeeroverlast en illegale kamer-
verhuur. Onder dat laatste onderwerp komt een casus ter tafel van vijftien Polen
in een huis. De afdeling Bouw & Toezicht van de gemeente controleert of alles
aan de regels voldoet. Dan blijkt dat er mogelijk sprake is van prostitutie door
een dertien- en veertienjarige dochter die daar ook wonen. De wijkagent heeft
de ouders daarop aangesproken, maar zij leken niet echt geschrokken. Ook de
meisjes zeggen dat er niets aan de hand is. ‘Maar die zullen natuurlijk nooit iets
zeggen over prostitutie’. De programmamanager van de gemeente vindt nu dat
dit moet worden uitgezocht. De wijkagent: ‘Zij zegt dan: “Daar moet gepost
worden. Ik heb wel geld, daar is een potje voor”. Daar hou ik wel van’. 

De politie is echter niet altijd te spreken over de regierol van de gemeente.
De gemeente zou deze taak vaak niet goed oppakken. Veelal bestaat het gevoel
dat de politie de kar weer moet trekken. Ook blijkt uit het volgende voorbeeld
dat het managementdenken botst met de realiteit.

De wijkagent wordt gebeld door de gemeente. Er volgt een verhit gesprek. Het gaat
over een overleg, maar de wijkagent weet nergens van. De overleggen zijn verdeeld
tussen haar en haar collega-wijkagent. Dat zorgt soms voor afstemmingsproblemen.
Ze geeft aan dat ze heel druk is, want ze is alleen in de wijk. 
Na het gesprek vertelt ze mij dat de gemeente aanstaande woensdag een plan van
aanpak wil op twintig harde kernjongeren uit de wijk. De politie moet dat maken.
‘Makkelijk afschuiven. Dat snap ik wel, wij staan er operationeel het dichtste op,
maar dat lukt mij niet in mijn eentje’. Het plan van aanpak is bestemd voor politie,
gemeente en jongerenwerk. ‘Overlast jeugd is eigenlijk niet voor de politie. Daar
moet de gemeente iets mee’. Het plan moet over een paar weken worden gepresen-
teerd. Voor het maken van het plan is een uurtje uitgetrokken. De wijkagent vindt het
te zot voor woorden en belt eerst haar collega-wijkagent maar eens om te horen of hij
meer weet. Die weet ook nergens van. De vrouwelijke wijkagent vertelt dat ze heeft
verwezen naar de beleidsafdeling van de politie. ‘Ik vind het wel gezegend. Wij
hebben geen capaciteit en ik vind dat het niet onze taak is. De gemeente wil iets en
de politie is weer de sukkel die het moet uitvoeren’.
Als ik even later de beleidsmedewerker tegenkom, vertelt hij dat het gaat om de
zogenoemde shortlistmethodiek van Beke. De gemeente wil weten of de jongeren
daaruit overeenkomen met de lijsten uit de overleggen die er zijn rondom jeugd en
veiligheid, en of ze actueel zijn. Dat moet de politie aanleveren. Na die eerste analyse
moet er samen met partners een specifieke analyse en plan van aanpak gemaakt
worden.
Een week later ben ik bij de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Er is iemand van een
welzijnsinstelling, een gemeenteambtenaar, een jongerenwerker en de wijkagent. De
beleidsafdeling van de politie heeft toch een lijstje aangeleverd. Dat wordt besproken.
De groep heeft een wisselende samenstelling. Op een drukke avond staan er vijftien
jongens, anders vier of vijf. In totaal gaat het om zo’n 30 jongens, hoofdzakelijk van
Marokkaanse afkomst. ‘Veel van hen zijn wat wij darknumbers noemen: crimineel
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actief, maar er is geen vinger op te leggen’. De wijkagent signaleert een bureaucra-
tisch probleem: het overleg Jeugd en veiligheid is wijkgebonden, maar de jongens uit
deze groep houden zich niet aan wijkgrenzen. Ze hangen weliswaar midden in
Kruiskamp, maar komen ook uit omliggende wijken. Soms zijn ze familie van elkaar.
‘Als nieuwelingen weten wie ze respect moeten tonen, mogen ze er al snel bij blijven
staan’, aldus de jongerenwerker. ‘Ze zijn heel mobiel, staan overal. Ze ontmoeten
elkaar ook in de binnenstad’. De voorzitter wil weten of het gaat om ‘jongerencultuur
of het criminele pad’. De wijkagent: ‘Dat overlapt. De denkwijze van die jongens is:
“Natuurlijk halen we die TOMTOM uit de auto, stom van de bestuurder dat hij hem
er zo in laat zitten”.’ De jongerenwerker vult aan: ‘Het gaat om status: vrouwen en
auto’s zijn belangrijk. Ze zijn fysiek naar elkaar. Dat hoort erbij. En respect. De één
deelt de lakens uit, de ander moet luisteren’. De wijkagent: ‘Sommigen blijven staan
als de politie eraan komt. Van sommigen hebben we nummers, maar ze blijven nooit
in de groep staan, van de tien blijven er hooguit twee staan. Ze bakenen hun territori-
um af. Ze hoeven niets te zeggen, maar je moet daar niet de auto neerzetten’.
Er volgt een lange discussie over een alternatieve hangplek voor de groep. Niets is
geschikt: het is te dicht bij speelplaatsen of koopwoningen. En hoe realistisch is het
dat de jongens daarheen gaan? ‘De huidige plek is slim gekozen. Ze kunnen alle
straten inkijken, dus het is voor ons moeilijk om ongemerkt aan te komen. Ze hebben
nu de mooiste locatie: het is zien en gezien worden. Want als ik een nieuwe jas heb,
moet die wel gezien worden. En het is vlakbij het plein, snel een patatje halen. Dus
hoe reëel is een alternatief? Wij kunnen ze wel polsen. Wij kunnen het wel bedenken,
maar het is hun keus’. 
De wijkagent heeft het tegen de voorzitter over ‘jouw plan van aanpak’. Zij corrigeert
hem: ‘Nee, óns plan van aanpak’. De wijkagent vindt dat ze al goed bezig zijn. De
voorzitter: ‘Maar dat moet allemaal in het plan: surveillance minstens drie avonden
per week, Streetwise voor bewoners, het cameratoezicht’. De wijkagent wil overal
aan meewerken, ‘als mijn wijk er beter van wordt’. Maar: ‘Overlast van de jeugd valt
mee. Dat is nooit anders geweest’. Weer geeft hij aan dat de politie niet alleen de kar
kan trekken. Samen met maatschappelijk werk zou de politie huisbezoeken brengen
bij de jongens, maar daar is niets van gekomen.
Na afloop vertelt hij mij: ‘Ik ga daar echt niet vertellen wat wij er werkelijk aan doen.
We hebben al een zaaksvoorstel klaar om twee dealers strafrechtelijk aan te pakken.
Daarom ben ik hier sceptisch over. De plek van de bankjes is niet de eerste prioriteit
bij cokedealers. Dit moet van hogerhand, via Rouvoet, maar wij zijn al goed bezig
in de Kruiskamp. Die Beke-methode biedt geen oplossing, maar het is de bedoeling
nu om alle plannen van aanpak uit verschillende steden bij elkaar te leggen en na vijf
jaar te evalueren: wat werkt nu voor welke groep?’13

Ook andere organisaties zouden soms maar wat graag leunen op de informatie
van de politie. Daarnaast kan het delen van gegevens moeilijk zijn. Dit heeft te
maken met onderling vertrouwen en tegenstrijdige belangen.14 Een jongerenwer-

13 Zie ook Bervoets (2011) voor kritiek op de shortlistmethodiek van Beke en de daaruit voortvloeien-
de geprotocolleerde gezamenlijke aanpak à la het politiemanagementmodel.

14 Ook Hoogenboom (2009a) wijst op fundamentele belangentegenstellingen in beleidsnetwerken.
Ondanks oppervlakkige ‘netwerktaal’ in bestuurskundige literatuur waar het egalitaire karakter
centraal staat, is er in werkelijkheid in deze veiligheidsnetwerken sprake van verschillende taak-
stellingen en verantwoordelijkheden, verschillende juridische kaders en daaruit voortvloeiende
bevoegdheden en bovendien verschillende culturen. 
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ker heeft ander contact met de jeugd dan de politie. Als de wijkagenten teveel
eenrichtingsverkeer opmerken, proberen ze zich aan deze overleggen te onttrek-
ken.

Voor veel conflicten tussen buren ziet de politie een woningbouwcoöperatie
als eerste verantwoordelijke. Het gaat dan vaak om woonoverlast wat eigenlijk
geen taak voor de politie is. De wijkagent gaat wel met woningbouwverenigin-
gen en wijkmeesters van de gemeente om de tafel om overlastadressen te
bespreken en afspraken te maken over wie wat gaat doen. Ook kan de wijkagent
voor de woningbouwvereniging een overlastrapportage schrijven zodat iemand
uit huis geplaatst kan worden. Daarnaast kan de politie een achterwachtfunctie
vervullen, als de woningbouwvereniging het niet aandurft om alleen ergens op
af te stappen. De functie van ‘sterke arm’ vervult de wijkagent ook voor
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zoals we zagen in het vorige
hoofdstuk bij de casus van de Afrikaanse man die kindsoldaat was geweest. De
wijkagent doet de mat tussen de benedendeur van de flat en loopt mee naar
boven. Hij geeft de man een hand, maar laat het verder aan de psychiatrisch
verpleegkundige over. De man spreekt niet goed Nederlands en het gesprek
verloopt moeizaam. De verpleegkundige wil proberen een urgentie voor de man
te regelen, zodat de man in een andere woning meer rust in zijn hoofd vindt.
Weer buiten zegt hij tegen de wijkagent: ‘Ik probeer hem naar ons toe te krijgen.
Daar kan ik beter met hem praten en hem meer sturen. Bedankt!’ De wijkagent:
‘Jij bedankt! Als je me nog eens nodig hebt, bel je maar’. Later zegt de wijk-
agent tegen mij: ‘Ik zorgde wel dat mijn rechterhand vrij was. Toen we daar
stonden kwam ik erachter dat mijn jas over mijn pepperspray zat, dat was lastig.
Als hij echt flipt, begin je alleen niet veel. Nu is [de psychiatrisch verpleegkun-
dige, LK] ook wel een potige kerel, maar toch... Ik had ook de meldkamer
ingelicht voordat we naar binnen gingen’.

Een andere instantie die een wijkagent in burengeschillen inschakelt is
Buurtbemiddeling. Dit zijn buurtbewoners die als vrijwilliger bemiddelen tussen
twee partijen. We zagen in het vorige hoofdstuk een casus over een conflict
tussen een Hollandse man en een Turkse vrouw met smetvrees. Deze man meldt
zich bij het spreekuur van de wijkagent:

Hij vertelt: ‘Ik ben werkeloos momenteel en zit nu hele dagen thuis. Zij heeft
smetvrees, maar daar hoef ik geen last van te hebben. Ik moet als een haas mijn
telefoon enzo binnenhalen als ik geschuif van een teil hoor, want anders wordt alles
nat. Die zoons hebben mij wel 25 keer met de dood bedreigd. Dat laat ik niet over
mijn kant gaan! Die zoon zegt zelf ook dat ze inderdaad stronteigenwijs is. Het lijkt
zo’n lief oud vrouwtje, maar ondertussen, er zit een snetterbek op!’ De wijkagent na
het hele verhaal: ‘Dus als ik het goed begrijp, zou het opgelost zijn als zij het
gewassen beddengoed niet helemaal naar beneden hangt – zodat jouw uitzicht niet
is belemmerd – maar dubbel, en als zij de teilen water niet meer over het balkon
uitstort, maar bijvoorbeeld in het toilet?’ ‘Ja’. Eerst wil de wijkagent zelf bij de
vrouw langsgaan, maar dan zegt hij: ‘Ik zit even te denken, wat ik eigenlijk zou
willen doen is Buurtbemiddeling inschakelen. De naam zegt het eigenlijk al: die zijn
heel geschikt voor dit soort conflicten. Zij gaan apart praten met beide partijen en
daarna eventueel met jullie samen om tot een oplossing te komen. Lijkt je dat wat?’
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‘Jazeker, er moet iets gebeuren anders loopt het uit de hand en dat wil ik niet’. De
wijkagent: ‘Er is één ding: zij willen dat jij zelf belt’. ‘Geen probleem, dat doe ik’.
De wijkagent geeft het telefoonnummer en verzekert de man dat hij denkt dat dit echt
een goede oplossing is. ‘En als daar niets uitkomt en het blijft een probleem, weer bij
de politie aankloppen. Heb je trouwens een koophuis?’ ‘Nee, huur’. ‘Dan kun je ook
naar de woningbouw toe hè. Jij hebt een huurcontract en daarin staat het woord
“woongenot”. Als dat wordt geschaad, moet je bij de woningbouw klagen’. 

Door de wijkenaanpak zijn er allerlei initiatieven in de wijken ontplooid, maar dat
verdwijnt ook weer als het geld op is. Zo is de wijkagent in Deventer lovend over
outrechend wijkwerk dat vervangen is door een zogenoemde wijkwinkel waar
bewoners terecht kunnen bij de verschillende ‘spreekuurhouders’. ‘Dat out-
reachende was perfect. Drie medewerkers gingen de wijk in. Nu krijgen bewoners
te horen: “O voor dat probleem moet je die en die hebben. Kom dan maar terug,
dan heeft hij spreekuur”. Dat gaat niet werken. Straks is er alleen één wijkver-
pleegkundige, die kan nooit alles in de wijk aan. Verder is het niet meer outre-
achend. Bewoners uit de wijk zitten achter de balie om de mensen op te vangen.
Dat werkt niet. Je gaat niet aan je buren vertellen voor welk probleem je komt’. 

9.7  Inspraak bewoners

De integrale veiligheidsbenadering houdt ook in dat de politie rekening houdt
met en verantwoording aflegt aan de bevolking. In beide wijken bestaan lokale
referenda waar wijkbewoners invloed hebben op de prioriteiten van de politie.
In Amersfoort is dit de zogenoemde ‘Wijktafel Veiligheid’, in Deventer het
klantenpanel ‘Buurt Veilig’. De eerste is in 2008 opgericht door de gemeente,
als gevolg van de wijkenaanpak. Daar zitten naast bewoners ook professionals
van de gemeente, de woningbouw, het opbouwwerk, stadstoezicht en de politie
om de tafel. De tweede is in 2003 opgezet door de politie. Daarbij schuiven
naast bewoners de wijkagent en een gemeentelijke toezichthouder aan. Beide
panels kennen een bepaalde politiecapaciteit toe aan de prioriteiten die bewoners
bepalen. De relatie tussen bewoners en politie (en andere instanties) wordt door
dergelijke panels verstevigd. De politie krijgt informatie en kan zelf ook een
toelichting geven op haar beleid en werkwijze. Tevens koppelt zij resultaten
terug bij een volgende bijeenkomst. De prioriteiten van de bewoners kunnen
afwijken van die van de politie: ‘Wij zien bijvoorbeeld in een deel van een wijk
drie drugspanden en vinden politioneel dat ene drugspand het interessantst – het
is de grootste, er wordt het meeste omgezet, komen de meeste dealers of de
meeste junks. Dan vinden wij dat dat aangepakt moet worden, maar de buurt
heeft last van dat kleine pandje. En wij kunnen misschien beter scoren met dat
grote pand – wij zien dat dus anders – maar door Buurt Veilig zeggen we: “Nou,
daar hebben de bewoners last van, dus dat pakken we als eerste aan”. Dat vergt
een omslag in ons denken, want dat zijn we niet gewend. Wij zijn gewend: wij
bepalen en wij gaan dat grote aanpakken en daar doen we iedereen een plezier
mee, denken we dan, maar dat is misschien een drugspand dat aan de rand zit
waar niemand last van heeft’.
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In de praktijk komt echter een aantal kritische kanttekeningen naar voren.
Ten eerste komen ook hier vaak onderwerpen ter tafel die niet ‘des polities’ zijn:
hondenpoep, niet gesnoeide bomen, verzakte stoeptegels, parkeer- en verkeers-
overlast. Daarom is het lastig de beloofde politiecapaciteit te laten bepalen door
prioriteiten van bewoners. Daarnaast kennen de referenda wel een enkel
allochtoon lid, maar de samenstelling is niet representatief voor de wijk. Het is
volgens de politie moeilijk hen erbij te krijgen, vooral vrouwen. In Deventer zijn
twee Turkse mannen lid, maar de twee keer dat ik een bijeenkomst bijwoon, zijn
zij afwezig. De aanwezigen zijn witte vrouwen van boven de veertig, een
‘damesclubje’, aldus de wijkagent. In Amersfoort zijn er bij de Wijktafel
Veiligheid zo’n twintig mensen aanwezig, maar hooguit de helft is bewoner en
één dame is van Turkse komaf. Overigens vinden wijkagenten representativiteit
niet per se noodzakelijk. Ze menen dat autochtone en allochtone leden dezelfde
problemen aandragen. ‘Dat onderwerp veiligheid, daar heeft iedereen mee te
maken’. Voorts zien wijkagenten niet altijd voordeel in een formele raadpleging
van bewoners. Tijdens de pauze van de Wijktafel gaat de wijkagent achter de
bar koffie inschenken. Ze maakt contact en kent vrijwel iedereen. Ze vertelt me
later dat zo’n pauze voor haar het belangrijkste moment is. ‘Dan spreek ik
bewoners aan die ik nog niet ken. Zo breid ik mijn netwerk uit. Als zij blijken
te wonen in een buurtje waar ik nog geen contactpersoon heb, zorg ik dat zij
aanspreekpunt worden. Ik heb liever één persoon dan de halve wijk als aan-
spreekpunt. Ik spreek hen aan en zet hen aan het werk als er iets aan de hand is
in dat buurtje’. Na afloop moppert ze: ‘Ik ben hier al vier jaar wijkagent, ik heb
mijn contacten al op straat. Dan hoor je ook actuele dingen, niet dit geneuzel.
Tijdens de Wijktafel komt voor de politie niks nuttigs naar voren. Wel erna als
bewoners naar me toe komen met concrete informatie. Daar kan ik iets mee
doen. Maar eindeloos discussiëren over verloederde tuinen? Als ik er één zie,
bel ik [iemand van de woningbouwvereniging, LK] om een boete uit te delen.
Als zij er niet uit komt, ga ik als politie mee. Vanmiddag ben ik nog samen met
haar op pad geweest. Maar daar heb ik de Wijktafel niet voor nodig. Ik ben een
praktische tijger, ik wil graag iets concreets, een tijdpad benoemen. Niet dit vage
geleuter’. Ten slotte schort het aan de meldingsbereidheid van bewoners, aldus
wijkagenten. Tijdens een bijeenkomst beklaagt een vrouw zich over een
hanggroep waar ook gedeald zou worden: ‘Ik wil het hier wel melden, maar ik
woon hier ook’. De wijkagent: ‘Ik kan er niks mee dat ik klachten alleen hier
krijg. Het moet gemeld worden als het gebeurt. Ik kan een werkopdracht voor
de noodhulp maken als ik meldingen krijg. Ik heb bijna nooit nachtdienst en als
ik er wel één heb, gebeurt er natuurlijk niets. Dan ruiken ze mij ofzo’. En als er
dan gemeld wordt, heeft dat effect op de cijfers. De gemeenteambtenaar die
tijdens de Wijktafel de criminaliteitscijfers presenteert, geeft aan dat de meldin-
gen van jeugdoverlast met 28% zijn gestegen. De aanwezige bewoners schrik-
ken. De wijkagent haast zich om te zeggen: ‘Dat is eigenlijk juist positief’.
Iedereen kijkt haar raar aan. Ze legt uit dat de politie hier een project op heeft
gedraaid naar aanleiding van klachten uit de buurt. ‘Zodra je er een projectmati-
ge aanpak op los laat, gaat de politie er vaker naar toe. Iedere keer daar komen
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wordt gemuteerd en staat te boek als een melding. Dus het lijkt of de overlast is
gestegen, maar dat hoeft niet. Bij een project stijgt zo’n cijfer altijd voordat het
kan gaan dalen’. Na afloop buiten vertelt ze mij dat ze het slecht vindt dat de
gemeenteambtenaar niet de achtergrond bij cijfers geeft.

Er worden ook andere bewonersbijeenkomsten georganiseerd – bijvoorbeeld
door de woningbouwvereniging of de gemeente – om mensen te informeren of
te bevragen. De wijkagent is daarbij vaak aanwezig. Soms lopen de gemoederen
hoog op en lijkt de wijk inderdaad een broeinest waar in de inleiding over werd
gesproken. Het gaat echter vaker om de gevolgen van de herstructurering dan
om etnische spanningen.15 De fysieke en sociale veranderingen zorgen namelijk
voor onrust en onzekerheid in de wijk. In Deventer zijn al in 2006 zo’n 450
huishoudens vertrokken. Met een urgentieverklaring moesten zij zelf een nieuwe
woning regelen. Ze kregen de belofte terug te kunnen keren, maar vanwege de
financiële problemen van de woningbouwvereniging is in 2010 nog niets
gesloopt of nieuw gebouwd. Sommige woningen zijn dichtgetimmerd, andere
zijn door een antikraakbureau verhuurd aan studenten voor 80 euro per maand.
De vertrokken bewoners betalen nu elders zo’n 400 euro per maand. De
wijkagent vertelt dat dit tijdens de afgelopen bewonersavond, georganiseerd
door de woningbouwvereniging, tot een uitbarsting leidde. ‘De vorige bewoners
waren gefrustreerd dat zij al vier jaar geleden zijn vertrokken en hun huizen nu
nog steeds niet zijn gesloopt. Dan hadden zij er net zo goed kunnen blijven
wonen. Er werden bedreigingen geuit richting Rentree [de woningbouwvereni-
ging, LK]: “Als er niet snel iets gebeurt, slepen we die studenten er zelf wel uit
en gaan wij er in zitten”. Ik vond het al verdacht dat die avond voor het eerst een
aantal familieleden S. aanwezig was. Die waren er voorheen nooit. De volgende
keer ben ik niet van plan er weer alleen in uniform heen te gaan. Ze riepen ook
richting mij: “De politie houdt ons niet tegen!”’ Ook zijn teamchef weet ervan:
‘We zijn de rotzooi kwijt in de wijk, maar het geeft ook onrust’. Nadat de
teamchef eveneens bovenstaand verhaal heeft verteld: ‘Het is ook een kwestie
van slechte communicatie door de woningbouw. Daar moet de politie dus dicht
op zitten. Gelukkig hoort de wijkagent dit soort signalen snel’. 

9.8  Slot

Juist in wijken waar maatschappelijke achterstand samengaat met culturele
diversiteit wordt van het gebiedsgebonden politiewerk veel verwacht. In deze
‘broeinesten’ met een groot conflictpotentieel dient de wijkagent de vrede te

15 Wijkagenten wijzen daarbij op het waterbedeffect van herstructurering. Bewoners zijn vertrokken
naar omringende buurten en daar steken inmiddels dezelfde problemen de kop op als in de onder-
zochte wijken. Vooral wijkagenten van andere achterstandswijken – die niet door het Rijk worden
ondersteund – klagen dat hun wijk geen aandacht (en geld) krijgt en mede door het waterbedeffect
hard achteruit gaat. Al het ‘gajes’ is naar hun wijk getrokken. Ook het Rijk is zich hiervan bewust en
heeft onderzoek laten doen naar de ‘Waterbedeffecten van het wijkenbeleid’ over de periode 2008-
2010. Daaruit blijkt geen ‘systematische of grootschalige waterbedeffecten vanuit de veertig
aandachtswijken naar omliggende wijken of de rest van de stad of regio’, maar in specifieke situaties
is er wel ‘een negatieve ontwikkeling van de leefbaarheid’ (RIGO Research & Advies, 2011).
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bewaren. Waar de noodhulp zich vooral van incident naar incident spoedt en de
vaste clientèle – autochtoon én allochtoon – definieert als ‘gajes en gekken’, zijn
wijkagenten degenen die conflicten diepgaander moeten oplossen, vijandige
relaties tussen politie en minderheidsgroepen moeten beslechten, netwerken met
bewoners en instanties moeten organiseren en ‘in de haarvaten van de samenle-
ving’ informatie moeten vergaren. Daarom zou je veronderstellen dat wijkagen-
ten – in vergelijking met hun noodhulpcollega’s – in deze wijken meer en anders
met multiculturaliteit in hun werk te maken krijgen.

Vanuit het management wordt inderdaad extra expertise en inzet op dit
gebied verwacht, maar in de praktijk hebben de wijkagenten in dit onderzoek
vooral zelf het wiel uit moeten vinden. Pas nadat ze al een paar jaar als wijk-
agent werkten, kregen ze (deels) een specifieke opleiding. De inhoud hiervan
verschilt per korps. Multiculturaliteit en radicalisering en terrorisme maken deel
uit van de cursussen, maar deze worden door de wijkagenten niet onverdeeld
positief beoordeeld. De inhoud sluit niet goed aan bij het kennisniveau van de
wijkagenten of bij de praktijk. Deze professionalisering van bovenaf – à la het
politiemanagementmodel – heeft daarmee weinig invloed op hun dagelijkse
werk.16 Een enkele keer neemt een wijkagent zelf het initiatief tot verdieping
– bijvoorbeeld door een cursus ‘interculturele communicatie’ te volgen – en is
daar enthousiaster over, maar dat is een uitzondering. In mijn eerste onderzoek
sprak ik een paar wijkagenten die een vreemde taal leerden, de Koran of boeken
van antropologen lazen, op vakantie gingen naar landen waar veel bewoners uit
hun wijk vandaan kwamen of uitgebreide gesprekken voerden met imams of
andere sleutelfiguren om te leren over de Islam (Kleijer-Kool, 2008). Het feit dat
ik toen in 21 wijken slechts een paar17 van deze ‘hobbyisten’ trof, verklaart
waarom ik tijdens dit veldwerk in twee wijken dat type wijkagent niet weer ben
tegengekomen.

Evenals de noodhulp hebben wijkagenten in deze multiculturele wijken niet
alleen allochtone maar ook autochtone pappenheimers. Door de aard van hun
werk komen zij echter meer en op een andere manier met de multiculturele
dimensie in aanraking. De belangrijke taken van de wijkagent als vredestichter,
vertrouwenspersoon, informatiemakelaar en ‘spin in het web’ stonden in dit
hoofdstuk centraal. Het meer preventieve optreden, hun aanwezigheid in de wijk
en de samenwerking met andere instanties en bewoners maken dat wijkagenten
anders met multiculturaliteit in aanraking komen dan hun collega’s uit de
surveillancedienst. Daarbij zijn ze meer in de gelegenheid om rekening te hou-
den met de consequenties hiervan voor hun werk.

Juist vanwege het multiculturele karakter van de wijk kan de wijkagent in de
uitoefening van zijn taken echter aanlopen tegen specifieke problemen. Zo kan
het contact tussen een autochtone wijkagent en allochtone bewoners soms

16 En als een wijkagent al eens het cultuurdenken oppert – wat hij tijdens cursussen heeft geleerd –
blijkt hij meer culturalistisch te redeneren dan allochtone wijkbewoners, zo zagen we in § 9.5.

17 Dit betrof drie wijkagenten van de in totaal 21 geïnterviewde wijkagenten. Het totaal aantal
geïnterviewde politiefunctionarissen (inclusief teamchefs en noodhulpers) was 65.
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moeizaam verlopen. Dit gaat verder dan een taalprobleem. Ook de noodhulp
heeft hier last van, ze zagen we in voorgaande hoofdstukken, maar de wijkagent
is er nog meer bij gebaat een goed contact te hebben met de mensen in zijn wijk.
Een allochtone wijkagent in een multiculturele wijk kan een voordeel zijn, maar
die lijkt weer meer problemen te hebben in het contact met autochtone bewo-
ners. Ook genderverschillen kunnen in eerste instantie een obstakel vormen,
maar over het algemeen wordt de wijkagent in dit onderzoek gezien als een
vertrouwenspersoon door allochtonen en autochtonen die hem of haar benade-
ren. Interpersoonlijke relaties en vaardigheden van de wijkagent – ‘met iedereen
kunnen praten’ – lijken van groter belang te zijn dan de etnische achtergrond of
het geslacht van bewoners en wijkagent. Daarnaast zagen we dat wijkagenten
in deze wijken vaak aanlopen tegen het probleem van ‘veel informatie, weinig
bewijs’. Angst van burgers voor represailles kan hieraan ten grondslag liggen.18

Bewoners krijgen het verzoek vooral te melden en aan te geven, maar dit helpt
alleen als zij het gevoel hebben dat de politie een betrouwbare bondgenoot is en
er ook echt is als het erop aankomt (Van Stokkom, 2005). Des te belangrijker
is de vertrouwensrelatie tussen wijkagent en bewoners, maar ook de adequate
back-up door andere politiediensten.

De belangrijkste bedreiging voor de specifieke taken van de wijkagent ligt
echter in het managementdenken (zie ook Punch, Hoogenboom & Williamson,
2005 en Terpstra, 2011). Bij het hiervoor genoemde probleem van ‘veel
informatie, weinig bewijs’ zagen we al de bureaucratische obstakels die het
werk van de wijkagent kunnen belemmeren. Daarnaast bepaalt de aanwezigheid
van wijkagenten (en wijksurveillanten) in de wijk het succesvol uitvoeren van
het dagelijks werk van de wijkagenten. De onderzochte wijken kennen van
oudsher veel ‘blauw op straat’. Wellicht dat daarom juist multiculturele buurten
het meest positief over de politie oordelen. Eind 2010 bericht het CBS dat
(allochtone én autochtone) bewoners van multiculturele buurten vaker dan
bewoners van autochtone buurten vinden dat de politie hen bescherming biedt,
contact heeft met de bewoners en efficiënt reageert op problemen.19 Ook uit de
plaatselijke monitoren veiligheid blijkt dat bewoners van de Rivierenwijk en
Kruiskamp tevreden zijn over de politie en vooral de zichtbaarheid van de
politie positief beoordelen.20 De daadwerkelijke aanwezigheid van de wijkagent
in de buurt is echter sterk afhankelijk van het beleid. Wijkagenten draaien
noodhulpdiensten – incidenteel bij capaciteitsgebrek of regelmatig – en worden
soms ingezet bij de recherche. De wijkagent moet daarnaast allerlei trainingen
– zoals IBT of een bikeopleiding – volgen die zijn tijd in de wijk beperken.
Sinds de invoering van de informatiegestuurde politie dient politiewerk geba-
seerd te zijn op actuele en volledige informatie over criminaliteit en maatschap-
pelijke risico’s. Die informatie moet steeds meer worden vastgelegd in elektroni-

18 Vooral in achterstandswijken kunnen criminaliteit en angst leiden tot terugtrekken uit het gemeen-
schapsleven waardoor betrokkenheid van burgers soms lastig is (Skogan & Hartnett, 1997).

19 Zie: <www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-
3182-wm.htm?RefererType=RSSItem>.

20 Gemeente Deventer (2009) en Gemeente Amersfoort (2009).
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sche systemen. Waar de wijkagent vroeger hooguit zijn eigen boekje had of de
kennis ‘in zijn hoofd’, dient dit nu voor iedereen inzichtelijk te zijn. Uiteraard
vraagt dit ‘afmuteren’ de nodige tijd en moeite. Het is dus zaak een goede balans
te vinden tussen het ‘leegtrekken’ van wijkagenten en hen in de wijk weer laten
‘opladen’ met informatie. Ze moeten voldoende tijd over houden om daadwerke-
lijk in de buurt contacten op te bouwen en te onderhouden. Dit staat tevens
onder druk omdat wijkagenten worden geacht wijkscans, wijkactiviteitenplan-
nen en zaakvoorstellen te schrijven, die vooral ‘SMART’ moeten zijn.21 Boven-
dien zagen we dat de nadruk op samenwerking met andere instanties en bewo-
ners eveneens kan betekenen dat de wijkagent meer een vergadertijger dan een
vredestichter in de wijk is. Hij zit veel binnen om mails te lezen, telefoon-
gesprekken te voeren of deel te nemen aan allerhande overleggen.22 Ook uit het
kwalitatieve onderzoek van Terpstra (2008b) blijkt dat de hoeveelheid tijd die
wijkagenten op straat doorbrengen vaak tamelijk beperkt is. Ze zijn zomaar de
helft van hun tijd bezig met bureauwerk, interne activiteiten en overleg met
andere instanties.23 Dus ondanks het managerial streven van de wijkagent als
vooruitgeschoven post van de politie ‘in de haarvaten van de samenleving’,
werkt ditzelfde managementmodel in de praktijk zo uit dat de wijkagent – even-
als de noodhulp (zie hoofdstuk zeven) – toch veel binnen zit. Ten slotte heeft het
bedrijfsmatige denken ertoe geleid dat ook wijkagenten steeds meer worden
afgerekend op meetbare resultaten. Dat zagen we in de functiebeschrijvingen
van wijkagenten (§ 9.3). Daarnaast dienen wijkagenten net zo goed bekeuringen
te schrijven. De meningen daarover verschillen. De ene wijkagent vindt het geen
probleem en haalt het afgesproken aantal, de ander wordt door de leiding op zijn
vingers getikt dat hij te weinig bekeuringen schrijft en voelt zich gedwongen aan
het einde van het jaar alsnog hard aan de slag te gaan. ‘Dat betekent dat ik straks
twee weken mijn winkeltje sluit en bonnen ga schrijven. Dus doe ik geen

21 ‘SMART’ is managementjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van
doelstellingen. De letters staan voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebon-
den (Van Uchelen, 2006).

22 Van den Brink (2010) signaleert eveneens een bedreiging van het bedrijfsmatige denken voor
samenwerking in de praktijk. Als medewerkers van verschillende instanties allemaal eigen
meetbare doelstellingen en ‘productienormen’ hebben, trekken ze zich eerder terug op hun eigen
‘kerntaken’ dan dat er gemeenschappelijke veiligheidszorg tot stand komt. Straver et al. (2009)
wijzen impliciet op het politiewerkmodel als zij stellen dat informatieuitwisseling tussen instanties
vooral afhankelijk is van onderlinge relaties tussen personen. Zijn die relaties goed, dan vindt
informatieuitwisseling op informele basis plaats. Als de onderlinge relaties minder goed zijn, gaan
argumenten als vertrouwelijkheid van informatie en privacyregelgeving een rol spelen en worden
blokkades opgeworpen tegen informatieuitwisseling. We zagen hiervan ook enkele voorbeelden in
dit hoofdstuk. Overigens pleiten deze auteurs juist voor het politiemanagementmodel. Zij vinden
dat de functie van wijkagent te sterk persoonlijk wordt ingevuld. Daarom zou er gewerkt moeten
worden aan ‘uniformering en professionalisering van de wijkagent’. 

23 Halverwege 2010 stuurt minister Hirsch Ballin het rapport (Niet) voor de wijk. De tijdsbesteding
van wijkagenten (Bron et al., 2010) naar de Tweede Kamer. Uit dat rapport blijkt dat wijkagenten
hun norm van 80 procent werken in of voor de wijk niet halen, vooral vanwege inzet bij de
noodhulp en administratieve lasten. De minister stelt verschillende maatregelen voor om de inzet
van de wijkagent te verhogen. Ook tijdens mijn veldwerk werd gepoogd wijkagenten meer op straat
te krijgen door ondersteunende diensten als een wijksecretariaat of een teaminformatiemedewerker.
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wijkwerk. Voorheen heb ik me er wel tegen verzet, maar daar kreeg ik alleen
maar problemen mee. Nu spring ik door het hoepeltje, doe wat er van me
gevraagd wordt, maar of ik daarmee een goede wijkagent ben?’ Er lijkt een
paradox te bestaan tussen het voorkomen van criminaliteit als goed politiewerk
en politiewerk als meetbaar resultaat volgens het managementdenken.24 De
werkzaamheden van de wijkagent passen bij uitstek niet in het politiemanage-
mentmodel. 

De kenmerkende taken van de Nederlandse wijkagent – vertrouwenspersoon,
vredestichter, informatiemakelaar en ‘spin in het web’ – zijn juist in deze multi-
culturele achterstandswijken niet gemakkelijk, maar wel van groot belang.
Vooral het ‘kennen en gekend worden’ zien politiemensen als een preventiemid-
del tegen escalatie van conflicten tussen burgers en tussen bewoners en politie.
Rellen zoals die met enige regelmaat opduiken in Frankrijk of Groot-Brittannië
zullen in deze wijken niet snel voorkomen, menen ze. ‘Als je naar de Franse
rellen kijkt, dan was de politie altijd zeer intolerant. Ze moesten niet lullen, niet
zeuren, want dan kregen ze klappen. Er is in Frankrijk in die buitenwijken totaal
niet geïnvesteerd in de jeugd’.25 Dit wordt bevestigd in de studie van Adang en
collega’s (2010). De onderzoekers vragen zich af waarom Nederland geen
grootschalige etnische rellen heeft en concluderen dat het gebiedsgebonden
politiewerk daar een belangrijke bijdrage aan levert. In mijn onderzoek worden
ook zorgen geuit: ‘Ik heb het gevoel dat de overheid zich steeds meer terugtrekt
uit die wijken. Ons voordeel op Frankrijk verdwijnt. Alleen wijkagenten zitten
nog in de wijk en die moeten daar echt voor vechten’. De Gruijter et al. (2010)
beschrijven in Een vreemde in eigen land autochtone bewoners van gemengde
buurten die boos zijn op de nieuwe Nederlanders (de ‘witte woede’) en op de
overheid die als grote schuldige van alle problemen gezien wordt. Er wordt een
grote afstand ervaren tot overheidsfunctionarissen die geen idee hebben hoe de
‘gewone’ man leeft. Deze houding heb ik ook tijdens het veldwerk teruggezien.
De wijkagent lijkt in zulke situaties – juist in hectische tijden van herstructure-
ring – de enige overheidsdienaar die nog wordt vertrouwd. In dit hoofdstuk
zagen we dat zijn bepalende rol van de vrede bewaren in deze multiculturele
achterstandswijken inzichtelijk wordt vanuit het politiewerkmodel, maar
tegelijkertijd beïnvloed – en soms gefrustreerd – wordt door het politiemanage-
mentmodel.

24 Ook Skogan maakt zich zorgen over de vraag of ‘community policing can survive accountability
management’, want ‘what gets measured is what matters’ (2008:55).

25 Mouhanna (2008) ziet een belangrijke relatie tussen het falen van de police proximité in Frankrijk
en de rellen in de voorsteden eind 2005. Deze police proximité, die op papier de kloof tussen de
politie en bewoners van achterstandswijken moest dichten, was in praktijk vooral een bureaucrati-
sche relatie tussen politie en burgers. Het verschilde sterk van het Engelse of Amerikaanse model
van community policing. Mouhanna wijt dit aan het gehele politieke systeem dat sinds de Franse
Revolutie gecentraliseerd is en waarbij de Franse politie ‘has been used mainly to control the
population – not to serve it’ (2008:80).
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Conclusies

10.1  Inleiding

In dit boek stond de vraag centraal: Hoe is de reactie van de Nederlandse politie
op het feit dat Nederland multicultureel is geworden? Deze hoofdvraag is op
twee niveaus onderzocht, en daarmee in twee deelvragen opgesplitst. Eerst heb
ik het politiek-bestuurlijke antwoord op de multiculturalisering van de samenle-
ving in kaart gebracht. Voorts heb ik in twee multiculturele achterstandswijken
bekeken hoe de uitvoerende politie daar te werk gaat. Om deze empirie systema-
tisch te analyseren heb ik op basis van literatuur twee ideaaltypische modellen
ontwikkeld. Deze theoretische constructen met contrasterende dimensies dienen
als heuristisch middel om de empirische werkelijkheid te begrijpen.

Het eerste ideaaltype is het politiemanagementmodel dat wordt gekarakteri-
seerd door vijf kenmerken. Bovenal draait het om beheersing: de stuurbaarheid
en controle van de staat ten aanzien van het politieapparaat en daarop volgend
van de politiemanagers ten aanzien van de uitvoerders. Hier is een duidelijke
top-down richting zichtbaar. Van bovenaf wordt deze beheersing rationeel
bureaucratisch ter hand genomen. De politiek-bestuurlijke en managementpro-
blemen staan centraal in deze institutionele invalshoek en daarom ligt het accent
op structuur. Deze dient de hiërarchische beheersing mogelijk te maken.
Uniformiteit is het vierde kenmerk dat hieruit voortvloeit. Politiewerk moet op
uniforme wijze doelgericht worden gestuurd en uitgevoerd. Centralisering en
standaardisering zouden deze eenheid moeten vergroten en maakt controle
mogelijk. Ten slotte ligt de nadruk op het leveren van een product. Het resultaat
telt. De weg daarnaartoe is uniform, middels procedures en protocollen van
bovenaf gestuurd. Veiligheid is het product dat de politie in dit ideaaltype geacht
wordt te leveren.

Het tweede ideaaltype is het politiewerkmodel. Dit is eveneens te typeren aan
de hand van vijf kenmerken, die contrasteren met het politiemanagementmodel.
Dit ideaaltype gaat uit van interactie en situationele beleidsvorming. De autono-
mie van de uitvoerende politiemensen is dan ook het eerste kenmerk. Zij worden
in geringe mate gestuurd door het (straf)recht, door beleid of aanwijzingen van
superieuren. In de politieorganisatie is de discretionaire ruimte het grootst in de
laagste regionen. Het politiewerkmodel wordt daarom voorts gekarakteriseerd
door een bottom-up beweging, waarin maatschappelijke problemen en de
contacten van de bevolking met de onderste niveaus van de politieorganisatie
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uitgangspunt zijn. Dit legt de nadruk op cultuur. Niet als een homogene en
onveranderlijke politiecultuur, maar een focus op percepties, houdingen en
informele relaties binnen de organisatie en hoe die beïnvloed worden door het
onvoorspelbare en complexe werk op straat én door interne en externe structure-
le condities. Variatie is het vierde kenmerk dat hieruit voortvloeit. De politietaak
is enorm diffuus. Prioriteitstelling is inherent noodzakelijk. Het alledaagse
politiehandelen is veelvormig en sterk persoonlijk gekleurd. Het wordt be-
invloed door het werkgebied, maar ook door de ingewikkelde sociale, culturele,
politieke, bestuurlijke en juridische context waarbinnen de politie opereert. Zo
ontstaat maatwerk door professionals. Dit alles betekent ten slotte dat dit
ideaaltype aandacht vraagt voor het complexe proces van de dagelijkse politie-
praktijk binnen en buiten de organisatie, met haar normatieve en symbolische
aspecten, en niet slechts voor het eindresultaat.

De twee ideaaltypen zijn in dit onderzoek als een raster op de empirische
werkelijkheid gelegd. Deze systematische analyse moest antwoord geven op de
vraag in hoeverre en op welke wijze de reactie van de Nederlandse politie – op
beide niveaus – op de multiculturalisering van de samenleving vanuit deze twee
modellen kan worden begrepen.

Politiemanagementmodel Politiewerkmodel

Beheersing

Stuurbaarheid en controle
van de staat t.a.v. de
politieorganisatie & van
politiemanagers t.a.v. uit-
voerende functionarissen

Autonomie

Discretionaire ruimte en
situationele beleidsvor-
ming van uitvoerende
politiemensen

Top-down

Mate waarin vanuit de top
via een hiërarchisch proces
de organisatie en haar werk-
zaamheden worden gestuurd

Bottom-up

Mate waarin vanuit de
onderste regionen van de
politieorganisatie en van-
uit de bevolking het poli-
tiewerk vorm krijgt

Structuur

Nadruk op een institutionele
invalshoek waarbij politiek-
bestuurlijke en manage-
mentproblemen centraal
staan

Cultuur

Nadruk op percepties,
houdingen en informele
relaties binnen de
politieorganisatie + in-
vloed van werk op straat
en structurele condities

Uniformiteit

Eenheid van sturing en
optreden nagestreefd door
centralisering, formalisering
en standaardisering

Variatie
Diversiteit in politietaken
en veelvormige indivi-
duele invulling daarvan

Product
Op uniforme en geformali-
seerde wijze gericht op re-
sultaat 

Proces
Aandacht voor alle activi-
teiten in de dagelijkse
politiepraktijk
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10.2  Politiemanagementmodel of politiewerkmodel?

In hoeverre en op welke wijze verklaren deze twee modellen nu hoe de politie
reageert op het feit dat Nederland multicultureel is geworden? Hierna zullen de
verschillende kenmerken tegen elkaar worden afgewogen. 

Pogingen tot beheersing zien we terug in tal van beleidsontwikkelingen. Het
minderhedenbeleid van de Nederlandse overheid, zoals we dat kennen vanaf de
terroristische acties van Molukse activisten in de jaren zeventig, is een beheer-
singssysteem dat gericht is op het vermijden van conflicten en het voorkomen
van sociale marginalisering van migrantenkinderen. Met rationeel-bureaucra-
tische maatregelen als wetgeving, nieuw opgerichte organen, voorkeursbeleid
en registratie moest dit doel worden bereikt. Deze top-down beheersing van het
politiek-bestuurlijke ‘probleem’ van de multiculturele samenleving geldt
eveneens voor de politieorganisatie. Pas op aangeven van de centrale overheid
– door de Minderhedennota in 1983 – ontstond ook bij de politie beleid ten
aanzien van de multiculturele samenleving. Al dertig jaar lang zien we dat de
politie als staatsinstelling van bovenaf wordt gestuurd en gecontroleerd door
beleidsstukken, protocollen, streefcijfers en ‘monitorinstrumenten’ over dit
thema. Ook binnen de organisatie wordt het vraagstuk op hiërarchische wijze
aangepakt. Op landelijk en regionaal (in de twee onderzochte korpsen Utrecht
en IJsselland) niveau is het beleid gericht op beheersing. Dit is te duiden met de
notie van de risicosamenleving. Als de multiculturele samenleving in de
hedendaagse maatschappij als één van de grote risico’s wordt beschouwd moet
dit politiek-bestuurlijke ‘probleem’ van bovenaf worden beheerst. De alom-
tegenwoordigheid van potentieel gevaarlijke situaties creëert een existentiële
onzekerheid. Daardoor neemt de roep om daadkracht van de kant van de
overheid toe, ook ten aanzien van het multiculturele vraagstuk. Met allerlei top-
down maatregelen trachten managers hun organisatie te sturen en het optreden
van uitvoerenden te controleren. 

Op het niveau van die uitvoerende politie zien we echter dat top-down beleid
en maatregelen eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen. De straatdienders
hebben al lang met het fenomeen van de multiculturele samenleving te maken
en daar (noodzakelijkerwijs) eigen oplossingen voor bedacht. Na dertig jaar
diversiteitsbeleid blijven nog altijd dezelfde problemen bestaan en lijkt dit
terrein in belangrijke mate beleidsresistent. De papieren werkelijkheid van het
landelijk en regionaal diversiteitsbeleid contrasteert met de ervaring en beleving
van straatdienders in de praktijk. Zij hebben weinig boodschap aan politiek-
bestuurlijke of managementproblemen, maar worden dagelijks geconfronteerd
met maatschappelijke problemen in het hart van de multiculturele samenleving.
In hun interactie met de bevolking maken deze street-level bureaucrats als het
ware beleid: de situationele beleidsvorming die het politiewerkmodel typeert.
De discretionaire ruimte van uitvoerende politiefunctionarissen is juist in deze
wijken noodzakelijk. Het werk in zo een ingewikkelde context laat zich niet van
bovenaf protocolleren. Dus ondanks pogingen tot beheersing en tal van top-
down maatregelen krijgt het politiewerk in de multiculturele samenleving toch
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vooral vorm vanuit de onderste regionen van de politieorganisatie, waar straat-
dienders een aanzienlijke autonomie hebben en van elkaar leren. 

Ditzelfde geldt voor de kenmerken structuur versus cultuur. Op politiek-
bestuurlijk niveau ligt de nadruk op de institutionele invalshoek. Management-
problemen staan centraal. Er zijn diversiteitsprijzen, tal van multiculturele
cursussen, nieuw ingestelde organisatieonderdelen en aangepaste faciliteiten. Op
de werkvloer komen veel maatregelen echter niet aan. Straatdienders zijn
nauwelijks op de hoogte van beleidsplannen of van nieuwe functies en clubjes
en laten zich daardoor dan ook niet leiden in de uitoefening van hun dagelijkse
werkzaamheden. Directieven van bovenaf werken storend en er is veel verzet.
Kritiek op het diversiteitsbeleid klinkt. Als er diversiteitsinitiatieven van
onderop ontstaan, worden ze al snel geïnstitutionaliseerd en komen dan van
bovenaf weer op de werkvloer terecht en stuiten daar vervolgens op weerstand.
In overeenstemming met andere politie-etnografieën en studies naar street-level
bureaucracies lijkt de dagelijkse werkelijkheid op straat en in de kantine een
geheel andere wereld dan de managementwerkelijkheid. Een wereld waarin
uitvoerende politiemensen het gevoel hebben dat ze vanuit de top van de
organisatie en de politiek van alles krijgen opgelegd, dat volgens hen niet
aansluit bij hun dagelijks werk en waar die top ook geen oog voor heeft. Steeds
zagen we dat straatdienders weinig begrip en waardering voor hun hectische en
complexe werk ervaren. Niet alleen het management van hun eigen politieorga-
nisatie zou geen idee hebben van waar zij dagelijks mee te maken krijgen, ook
andere instanties als Justitie, de rechterlijke macht en de gemeente staan
mijlenver van ‘de straat’ vandaan. Het politiewerkmodel met haar aandacht voor
politiecultuur, voor informele relaties, percepties en gedrag, maar ook voor de
invloed van het werk op straat en van structurele condities, maakt hier duidelijk
hoe het politiewerk in multiculturele achterstandswijken gestalte krijgt. 

Ondanks alle pogingen tot centralisering, formalisering en standaardisering
wordt het politiewerk in de multiculturele samenleving veeleer getypeerd door
variatie dan door uniformiteit. Een variatie die inherent is aan de diffuse rol van
de straatdiender. We zagen immers dat het dagelijks politiewerk al sinds het
ontstaan van de politie eigenlijk vooral bestaat uit de sociale orde bewaken, de
vrede handhaven en hulp bieden aan burgers bij zeer uiteenlopende problemen.
Ook het cultuurdenken dat uit de officiële beleidsmatige reactie naar voren
komt, impliceert categorisering en daarmee standaardisering. Dit gaat echter
voorbij aan de erkenning dat politiewerk altijd gedifferentieerd is geweest: naar
sociale klasse, subcultuur, tijd en plaats. 

Ten slotte zagen we op politiek-bestuurlijk niveau een toenemende resultaat-
gerichtheid. Dat sluit aan bij het bedrijfsmatige denken dat sinds de jaren
negentig de Nederlandse politie beïnvloedt. Ook diversiteit werd als business
issue gekoppeld aan termen als efficiëntie en effectiviteit. Maar deze focus op
product frustreert het proces. In een street-level bureaucracy als de politieorga-
nisatie zijn de managers gericht op het boeken van resultaten, terwijl de street-
level bureaucrats vooral hun taak goed willen uitvoeren en aanlopen tegen de
onprotocolleerbaarheid van hun werk. In de continue en vaak complexe inter-
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actie met burgers moeten zij ter plekke conflicten oplossen. En niet alle oplos-
singen zijn vast te leggen in regels en richtlijnen. Te veel of tegenstrijdige regels
kunnen een obstakel zijn voor het complexe werk in multiculturele achterstands-
wijken. Veel van dit werk levert ook niets op naar de maatstaven van het
politiemanagementmodel, en is daarin dan ook niet te vatten. Daar komt bij dat
dit onderzoek aantoont dat in een deel van het politiewerk de multiculturele
samenleving niet het eerste is wat uitvoerende politiemensen bezighoudt, of dat
zij die multiculturele samenleving niet als het grote probleem beschouwen. Ze
scharen hun allochtone clientèle onder dezelfde ‘doelgroep’ zoals door de politie
beschreven in alle landen en tijden, namelijk ‘gajes en gekken’. Hoewel in
cursussen het cultuurdenken overheerst en dit vanuit het management wordt
gepredikt, is de werkvloer hier weinig mee bezig. Zij voeren geen cultureel
vertoog. Niet de etniciteit wordt benadrukt, maar individuele psychopathologie,
asociaal gedrag en middelengebruik aan het einde van een uitgaansnacht. Met
die complexe straatwerkelijkheid moeten uitvoerende politiemensen omgaan.
Daar doen deze praktische probleemoplossers weinig met de politiekcorrecte
adviezen of multiculturele cursussen. Wijkagenten komen vanuit de aard van
hun werk directer met de multiculturele dimensie in aanraking, maar ook voor
hen is de culturele verklaring in de alledaagse werkelijkheid weinig van nut. 

Kortom, de reactie van de Nederlandse politie op de multiculturalisering van
de samenleving kent twee werkelijkheden. Ze ontwikkelen zich ten dele los van
elkaar, als gescheiden werelden, maar ze zitten elkaar ook in de weg. Het
politiek-bestuurlijke antwoord op het feit dat Nederland multicultureel is, wordt
vooral gekenmerkt door het politiemanagementmodel. Dit frustreert echter het
alledaagse werk in de onderste regionen van de politieorganisatie en is contra-
productief voor de praktijk. Het politiewerkmodel biedt de beste verklaring voor
hoe de Nederlandse politie in de dagelijkse realiteit echt reageert op de multicul-
turalisering van de samenleving. 





Samenvatting

Inleiding

In dit boek stond de reactie van de Nederlandse politie op de multiculturalisering
van de samenleving centraal. Door internationale migratie is de bevolkings-
samenstelling van veel stadsbuurten ingrijpend veranderd. Reeds bestaande
achterstandswijken met algemene maatschappelijke problemen trokken in de
afgelopen decennia sociaaleconomisch zwakke migranten aan. De multicultura-
lisering van deze buurten heeft geleid tot een groter interetnisch conflictpoten-
tieel. In de hedendaagse risicomaatschappij, waarin het streven naar veiligheid
en risicoloosheid centraal staat, wordt de multiculturele samenleving als één van
de grote risico’s beschouwd. Veiligheid als maatschappelijk probleem wordt
steeds vaker in verband gebracht met de problematiek van migratie en integratie.
De politie staat middenin dit brandpunt. Zij is continu in de ‘frontlinie’ van de
samenleving aanwezig en heeft het geweldsmonopolie. Aan haar de complexe
taak om in tijden van snelle maatschappelijke veranderingen en tegenstrijdige
verwachtingen jegens de politie de vrede te bewaren in het hart van de multicul-
turele samenleving, in deze oude stadswijken.

Hoe de politie reageert op het feit dat Nederland multicultureel is geworden,
is in dit onderzoek bestudeerd op twee niveaus en daarmee in twee deelvragen
opgesplitst. Ten eerste onderzocht ik het politiek-bestuurlijke antwoord van de
politie op de multiculturalisering van de samenleving. Ten tweede bekeek ik hoe
de uitvoerende politie te werk gaat in multiculturele achterstandswijken.

Een vertrekpunt voor deze studie was niet alleen een gebrek aan empirische
kennis van dit thema, maar ook de overtuiging dat de methodologie en theorie
in veel bestaand politieonderzoek niet toereikend is om deze werkelijkheid te
begrijpen. Nederlandstalig onderzoek naar de dagelijkse politiepraktijk in
multiculturele achterstandswijken is schaars. De studies die er zijn, leggen hoog-
uit een indirect verband met de multiculturele context of gaan vooral in op de
relatie tussen de politie en één of enkele specifieke groepen. Het bredere
vraagstuk van multiculturaliteit als geheel krijgt zeer beperkt aandacht. Daar
komt bij dat veel onderzoek niet gebaseerd is op directe waarneming. Ik heb in
dit boek betoogd dat participerende observatie essentieel is om de dagelijkse
politiepraktijk te leren kennen. Alleen door daar te zijn ontdek je de betekenis
die uitvoerende politiemensen geven aan die alledaagse werkelijkheid – het emic
perspectief – en kun je dat vergelijken met bestaande theoretische inzichten. 
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In dit onderzoek is het empirisch materiaal geordend aan de hand van twee
ideaaltypische modellen, die zijn geconstrueerd uit wetenschappelijke (poli-
tie)literatuur en een overzicht van de politiegeschiedenis. Deze theoretische
constructen dienden als heuristisch middel om de empirische werkelijkheid te
begrijpen. De systematische analyse van de empirie op basis van de twee
ideaaltypen moest antwoord geven op de vraag in hoeverre en op welke wijze
de reactie van de Nederlandse politie – op beide niveaus – op de multiculturali-
sering van de samenleving vanuit deze twee modellen kan worden begrepen.

Politiemanagementmodel

Het eerste ideaaltype waaraan de reactie van de Nederlandse politie op de
multiculturalisering van de samenleving is gespiegeld, is het politiemanage-
mentmodel. Dit is uiteengezet in hoofdstuk twee. Het politiemanagementmodel
is gebaseerd op Webers ideaaltype van de rationale bureaucratie. Weber be-
schouwde rationalisering als een van de fundamentele aspecten van de Westerse
samenleving, waarin de werkelijkheid in toenemende mate gesystematiseerd en
geordend wordt om de beheersbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. De
rationele bureaucratie met absolute gehoorzaamheid aan het legale gezag is
hierbij het beheersingsinstrument bij uitstek.

Ook de geschiedenis van de Nederlandse politie – vanaf de Franse Revolutie
eind achttiende eeuw – laat deze voortdurende beheersing van bovenaf zien. In
dit model wordt de politie beschouwd als een staatsinstelling met de (binnen-
landse) zwaardmacht die gestuurd wordt door de centrale overheid. Hier vloeit
een interne organisatie uit voort waarbij de nadruk eveneens ligt op controle en
sturing. Het bedrijfsmatige denken en de vorming van de nationale politie
passen naadloos in dit rationaliseringsproces. Ook sluit het politiemanagement-
model aan bij de hedendaagse risicosamenleving, waarin het gaat om beheer-
sing, voorspelbaarheid en risicovermijding.

Dit ideaaltype wordt gekenmerkt door vijf kenmerken. Bovenal draait het om
beheersing: de stuurbaarheid en controle van de staat ten aanzien van het
politieapparaat en daarop volgend van de politiemanagers ten aanzien van de
uitvoerders. Hier is een duidelijke top-down richting zichtbaar. Van bovenaf
wordt deze beheersing rationeel bureaucratisch ter hand genomen. De politiek-
bestuurlijke en managementproblemen staan centraal in deze institutionele
invalshoek en daarom ligt het accent op structuur. Deze dient de hiërarchische
beheersing mogelijk te maken. Uniformiteit is het vierde kenmerk dat hieruit
voortvloeit. Politiewerk moet op uniforme wijze doelgericht worden gestuurd
en uitgevoerd. Centralisering en standaardisering zouden deze eenheid moeten
vergroten en maakt controle mogelijk. Ten slotte ligt de nadruk op het leveren
van een product. Het resultaat telt. De weg daarnaar toe is uniform, middels
procedures en protocollen van bovenaf gestuurd. Veiligheid is het product dat
de politie in dit ideaaltype geacht wordt te leveren.
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Politiewerkmodel

Ideaaltypen zijn bewust eenzijdige reducties van de werkelijkheid en krijgen pas
reliëf in vergelijking met andere ideaaltypen. Daarom is in hoofdstuk drie het
contrasterende politiewerkmodel uiteengezet. Tegenover de politie ten behoeve
van de overheid is een ontwikkeling te schetsen van een maatschappelijk
ingebedde politie. De politie in de ‘frontlinie’ van de samenleving is dan het
uitgangspunt. De historie laat zien dat de politie altijd al afhankelijk is geweest
van steun en medewerking van de bevolking. Vanaf de roerige jaren zestig van
de vorige eeuw kreeg de relatie politie-publiek steeds meer aandacht. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in gebiedsgebonden politiewerk, integraal veiligheids-
beleid, horizontale verantwoording en burgerparticipatie.

In dit tweede ideaaltype bepalen niet politiek-bestuurlijke maar maatschappe-
lijke problemen de politiefunctie. Daarmee verschuift ook de aandacht naar de
inhoud van het politiewerk aan de basis. Politie-etnografieën en studies naar
street-level bureaucracies hebben laten zien dat deze werkelijkheid haar eigen
dynamiek kent. Het politiewerkmodel is te typeren aan de hand van vijf kenmer-
ken, die contrasteren met het politiemanagementmodel. Dit ideaaltype gaat uit
van interactie en situationele beleidsvorming. De autonomie van de uitvoerende
politiemensen is dan ook het eerste kenmerk. Zij worden in geringe mate
gestuurd door het (straf)recht, door beleid of aanwijzingen van superieuren. In
de politieorganisatie is de discretionaire ruimte het grootst in de laagste regio-
nen. Het politiewerkmodel wordt daarom voorts gekarakteriseerd door een
bottom-up beweging, waarin maatschappelijke problemen en de contacten van
de bevolking met de onderste niveaus van de politieorganisatie uitgangspunt
zijn. Dit legt de nadruk op cultuur. Niet als een homogene en onveranderlijke
politiecultuur, maar een focus op percepties, houdingen en informele relaties
binnen de organisatie en hoe die beïnvloed worden door het onvoorspelbare en
complexe werk op straat én door interne en externe structurele condities.
Variatie is het vierde kenmerk dat hieruit voortvloeit. De politietaak is enorm
diffuus. Prioriteitstelling is inherent noodzakelijk. Het alledaagse politiehande-
len is veelvormig en sterk persoonlijk gekleurd. Het wordt beïnvloed door het
werkgebied, maar ook door de ingewikkelde sociale, culturele, politieke,
bestuurlijke en juridische context waarbinnen de politie opereert. Zo ontstaat
maatwerk door professionals. Dit alles betekent ten slotte dat dit ideaaltype
aandacht vraagt voor het complexe proces van de dagelijkse politiepraktijk
binnen en buiten de organisatie, met haar normatieve en symbolische aspecten,
en niet slechts voor het eindresultaat.

Beleidsgeschiedenis van de politie in de multiculturele samenleving

Het rationaliseringsproces van Weber zien we terug in de manier waarop de
Nederlandse overheid heeft gereageerd op de migranten die na de Tweede
Wereldoorlog ons land binnenkwamen. Vanaf de terroristische acties van
Molukse activisten in de jaren zeventig werd gekozen voor een beheersings-
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systeem dat gericht was op het vermijden van conflicten en gewelddadigheden
en het voorkomen van sociale marginalisering van migrantenkinderen. Met
rationeel-bureaucratische maatregelen als wetgeving, nieuw opgerichte organen,
voorkeursbeleid en registratie moest dit doel worden bereikt. 

Pas op aangeven van de centrale overheid ontstond ook bij de politieorgani-
satie beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving. Deze geschiedenis
is inmiddels al dertig jaar oud en past binnen het politiemanagementmodel. Het
politiek-bestuurlijke ‘probleem’ moest op hiërarchische wijze worden beheerst.
De politie komt hier bij uitstek naar voren als een staatsinstelling. Vanaf de
Minderhedennota in 1983 heeft de centrale overheid het politiële beleid ten
aanzien van de multiculturele samenleving gedicteerd. Er volgen talloze beleids-
stukken, protocollen, streefcijfers en ‘monitorinstrumenten’ om de politie-
organisatie te sturen en te controleren. Hierin ligt de nadruk op uniformiteit en
structuur door centralisering, formalisering en standaardisering na te streven. Er
zijn verschillende voorbeelden van specialisering, zoals de centra voor multicul-
turaliteit of doorstroom van allochtonen binnen de politieorganisatie, die door
het ministerie zijn ingesteld. 

Vanaf 2000 spelen politiemanagers een grotere rol. De Raad van Hoofdcom-
missarissen ontwikkelt een eigen visie op diversiteit, speciale ‘portefeuillehou-
ders’ worden aangesteld en het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit krijgt
veel invloed. Leiderschap en doorstroom krijgen veel aandacht en de bazen gaan
in het buitenland op zoek naar antwoorden. Diversiteit wordt neergezet als
business issue waarbij het gaat om effectiviteit en resultaten. Dit past bij het
bedrijfsmatige denken dat in diezelfde tijd opkomt binnen de politie. Het
ministerie sluit hierop aan door prestatieafspraken te maken en daar financiële
consequenties aan te verbinden. Uiteindelijk zijn de resultaten teleurstellend. Al
dertig jaar keren dezelfde problemen terug en lijkt dit terrein in belangrijke mate
beleidsresistent.

Een culturalistische benadering van het thema komt steeds terug. Al vanaf
de eerste beleidsmaatregelen in de jaren tachtig overheerst het categoriale
denken, richt men zich op ‘eigen’ media en ‘achterban’, consulteert men ‘erva-
ringsdeskundigen’, wordt de ‘eigenheid’ van allochtone agenten benadrukt en
zijn er uiteenlopende culturele cursussen. Deze culturele interpretatie van
minderhedenvraagstukken is in Nederland dominant. In hoofdstuk vier is een
relatie gelegd met de historische ervaring van (religieuze) verzuiling en met de
eerste onderzoekers, veelal cultureel antropologen, van deze vraagstukken. Dit
cultuurdenken werkt door in de politieorganisatie en past bij het politiemanage-
mentmodel. Categorisering impliceert standaardisering en dat maakt beheersing
van bovenaf mogelijk.

Etnografisch onderzoek bij de politie in twee multiculturele wijken

Na het eerste deel van dit boek, dat gebaseerd was op uitgebreide wetenschappe-
lijke literatuurstudie en documentenanalyse, stond in het tweede deel het
etnografische onderzoek centraal om daarmee deelvraag twee te beantwoorden.
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In hoofdstuk vijf is eerst een methodologische uitwerking en een beschrijving
van het veld gegeven. Hierboven werd al ingegaan op het schaarse Nederlands-
talige onderzoek naar het dagelijks politiewerk in de multiculturele samenleving.
Ik heb een interpretatieve onderzoeksopvatting gehanteerd om deze werkelijk-
heid direct en gedetailleerd te kunnen bestuderen. Het symbolisch interactionis-
me, de stadsetnografie en de culturele criminologie hebben mij hierbij geïnspi-
reerd. Door participerende observatie heb ik van binnenuit inzicht gekregen in
de politiepraktijk, rituelen en percepties, op straat en ‘achter de schermen’. Bij
deze kwalitatieve methode is de onderzoeker zelf het onderzoeksinstrument.
Daarom heb ik uitgebreid gereflecteerd op mijn activiteiten en rollen tijdens het
veldwerk en de dilemma’s die daarbij naar voren kwamen.

Een vooronderzoek van 65 geïnterviewde politiefunctionarissen in 21 wijken
maakte een gedegen keuze mogelijk voor de twee wijken waar ik veldwerk heb
verricht. Deze multiculturele wijken liggen in Amersfoort en Deventer. Dit zijn
middelgrote steden, geografisch verspreid gelegen over Nederland (midden en
oost), maar met een vergelijkbare rijke historie. De wijken Kruiskamp (Amers-
foort) en Rivierenwijk (Deventer) liggen allebei net buiten de binnenstad en
hebben zo’n 5000 inwoners. Kleine rijtjeswoningen werden gebouwd in de jaren
dertig en hoogbouw kwam in de jaren zestig. Beide wijken hebben al decennia-
lang een slecht imago en komen volgens allerlei officiële indicatoren – op
sociaal, economisch en veiligheidsgebied – negatief uit de bus. Ook het hoge
percentage allochtonen – ongeveer de helft van het aantal bewoners – wordt als
een probleem bestempeld. Gestimuleerd door de rijksoverheid zijn de gemeente
en andere instanties tijdens mijn veldwerk druk bezig met de herstructurering
van deze wijken. Ook de politie krijgt via deze wijkenaanpak meer geld om
extra wijkagenten of surveillanten in te zetten.

De twee politieteams in deze steden zijn verschillend in organisatie en
omvang. In Amersfoort (regio Utrecht) gaat het om een groot districtsbureau met
zo’n driehonderd politiemensen, waarbij de noodhulp en de wijkagenten van
elkaar gescheiden zijn. In Deventer (regio IJsselland) bestaat het gebiedsgebon-
den team uit ongeveer vijftig mensen. Noodhulpers en wijkagenten werken daar
samen in een beperkte ruimte, met veel informele informatieuitwisseling. De
twee korpsen waar deze wijken op dat moment onder vallen, verschillen ook in
grootte. Regiokorps Utrecht heeft 2,5 keer zoveel politiemensen in dienst als
IJsselland. Het aantal allochtone medewerkers verschilt nog sterker, ruim 7,5
keer zoveel. Dit heeft ook te maken met het werkgebied. In IJsselland ligt geen
grote stad als Utrecht en wonen in het geheel minder allochtonen. Toch is
diversiteit – evenals op landelijk niveau – in beide regio’s ten tijde van mijn
veldwerk een belangrijk onderwerp. Ook deze twee politiekorpsen kennen
allerlei beleidsmaatregelen die passen bij het politiemanagementmodel.

Diversiteitsbeleid op de werkvloer ontvangen

In het landelijk en regionaal diversiteitsbeleid keren sinds de jaren tachtig steeds
dezelfde thema’s terug. Vooral de interne dimensie krijgt veel aandacht. Daarom
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keken we in het eerste etnografische hoofdstuk binnen de muren van de organi-
satie hoe dit beleid van onderop wordt ervaren. Hoofdstuk zes ging in op de
vraag: hoe komt het diversiteitsbeleid terecht op de lokale werkvloer?

De papieren werkelijkheid van het diversiteitsbeleid contrasteert met de
ervaring en beleving van straatdienders in de praktijk. Er gebeurt van alles, en
zaken sijpelen ook wel door, maar het wordt door de werkvloer niet altijd zo
beleefd of waargenomen. Het diversiteitsbeleid wordt gekenmerkt door elemen-
ten uit het politiemanagementmodel. Door top-down beheersing van structuren
en resultaten wil het management beter aansluiten bij een multiculturele werk-
omgeving. Maar die manier is nu juist waar de werkvloer tegenaan schopt. In de
onderste regionen van de politieorganisatie klinken soms positieve geluiden,
maar is toch vooral de weerstand tegen de aanpak van bovenaf groot. 

Hoewel politiemensen diversiteit in het team op zich vaak wel verwelkomen,
is er kritiek op het personeelsbeleid waarin cijfers de boventoon zouden voeren
en de instroom van allochtoon personeel bijna dwangmatig wordt gestimuleerd.
In het algemeen signaleren agenten een bepaalde krampachtigheid en eenzijdig-
heid in het diversiteitsbeleid die hen tegen de borst stuit. Ondanks jarenlange
aandacht voor kennisverwerving is scholing van nieuwe en zittende dienders op
het gebied van diversiteit nog altijd gering. Cursussen worden vooral enthousiast
ontvangen als ze op eigen initiatief zijn gevolgd. Er klinken drie bezwaren op
de cursussen die er zijn: ze moeten niet van bovenaf verplicht worden, ze
moeten toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk en vooral niet gaan over dat ‘wij
ons weer aan hen moeten aanpassen’. Om tegemoet te komen aan al die gevoe-
lens past het management op rationeel-bureaucratische wijze de beleidstermino-
logie aan. Maar dat neemt de weerstand op de werkvloer niet weg. Sowieso is
daar de bekendheid met al die termen zeer gering. 

Er zijn multiculturele projecten en diversiteitsnetwerken die van onderop
ontstaan. Deze initiatieven worden echter al snel geïnstitutionaliseerd – à la het
politiemanagementmodel – en komen dan van bovenaf weer op de werkvloer
terecht en stuiten daar vervolgens op weerstand. 

De onderlinge relaties tussen straatdienders spelen zich veelal af buiten het
gezichtsveld van het management. Bij allochtone agenten wordt vaak de nadruk
gelegd op de ‘andere’ etniciteit, maar tegelijkertijd worden zij geacht zich aan
te passen aan de ‘blauwe’ politiecultuur. Ze vormen een vraagbaak voor
autochtone en allochtone collega’s en bieden soms voordelen in het alledaagse
werk. Dit laatste past binnen het interne diversiteitsbeleid dat het management
voorstaat, maar wordt pas inzichtelijk als je naar de processen op de werkvloer
gaat kijken. Dat geldt ook voor de rol van leidinggevenden. Er is verschil tussen
papier en praktijk. Mooie woorden over doorstroom en leiderschap botsen met
de beleving van veel allochtone dienders. Het management zou deze woorden
niet altijd omzetten in concrete daden. En iedereen is het erover eens dat alle
voornemens niet lukken als de leiding er niet volledig achter staat.
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Spanning en sensatie in multiculturele achterstandswijken?

De wijken in dit onderzoek zijn al dertig jaar lang – sinds de Minderhedennota
van 1983 – gekenschetst als ‘achterstandsgebieden’ met een ‘cumulatie van
problemen’. Wijken met een negatief imago, ondanks steeds weer nieuwe bena-
mingen. Wijken waar je spanning en sensatie mag verwachten, ook voor de
politie. In de literatuur en de media wordt immers voortdurend gewezen op deze
wijken met veel allochtonen, de hoge criminaliteit onder bepaalde etnische
minderheden, hun rol in de internationaal georganiseerde misdaad en de cultu-
rele delicten die zij zouden plegen. Dit wordt bevestigd in de multiculturele
cursussen die agenten krijgen. Met een verwachting van spanning, actie en
boeven vangen beginnen straatdienders aan de politieopleiding. En dan gaan ze
aan de slag in deze wijken. 

In hoofdstuk zeven stond de vraag centraal: hoe ziet het alledaagse politie-
werk in multiculturele achterstandswijken eruit? Die dagelijkse werkelijkheid
blijkt niet te stroken met de verwachtingen die agenten bij aanvang hebben. De
interviews uit mijn vooronderzoek hadden de indruk gewekt dat politiewerk op
straat vooral bestond uit de ene na de andere prio1-melding waar agenten in
allerijl op afgingen. Tijdens dit veldwerk kreeg ik inzicht in de werkelijke gang
van zaken. Dat populaire beeld houden ze zelf wel graag hoog, maar een
belangrijk deel van hun tijd zitten straatagenten binnen en doen ze administratief
werk. Hoewel het politiemanagement tracht agenten rationeel in te zetten en hen
meer op straat te krijgen, lukt dat in de praktijk om uiteenlopende redenen
slechts beperkt. Bovendien zijn er maatregelen binnen het politiemanagement-
model die maken dat politiemensen juist meer tijd kwijt zijn met administratief
werk binnen. Voorts bleek een inconsistentie in het politiemanagementmodel.
De noodhulp bestaat veelal uit jonge mensen met weinig ervaring die graag een
doe-baan hebben. Zij moeten de crisissituaties in die wijken aangaan, maar
worden aansluitend opgezadeld met papierwerk. En als ze dan resultaat boeken
volgens dat model, volgt op aanhoudingen nog meer administratie. Managers
denken vooral in doelen en taken, maar de mensen die het moeten doen, lijken
te worden vergeten.

Als noodhulpagenten dan op straat zijn, is het werk dat zich voordoet veelal
saai en routinematig en daarbij springt multiculturaliteit niet als eerste in het
oog. Eindeloos wachten wordt afgewisseld met wat politiemensen vaak waarde-
ren als ‘onecht’ politiewerk. Uit de internationale politieliteratuur bleek al dat
de rol van de politiefunctionaris heel diffuus is. Volgens historisch criminologen
bestaat het dagelijks politiewerk sinds het ontstaan van de politie eigenlijk al
vooral uit de sociale orde bewaken, de vrede handhaven en hulp bieden aan
burgers bij zeer uiteenlopende problemen.

Hoe gaan agenten nu om met de discrepantie tussen werkelijkheid en
verwachtingen? Agenten bestempelen backstage allerlei meldingen als ‘but-
zaak’. Ze zijn vaak heel druk met deze situaties, maar het levert nauwelijks
tastbaar resultaat op. Om die reden krijgen deze meldingen ook binnen het
politiemanagementmodel weinig waardering. Het politiewerkmodel daarentegen
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wordt gekenmerkt door autonomie, variatie en cultuur. Daarmee verschuift de
aandacht naar de informele organisatie, naar alle activiteiten in de dagelijkse
politiepraktijk, en ligt de nadruk op percepties en gedrag. Dan zien we dat
straatdienders richting burgers heel voorkomend kunnen zijn (frontstage), maar
achter de coulissen een andere toon aanslaan of ander gedrag laten zien. De
discretionaire ruimte geeft straatdienders de mogelijkheid bepaalde meldingen
te ontwijken of af te romen. Dit kan in het nadeel zijn van etnische minderheden,
want vaak ervaren politiemedewerkers extra problemen als taalbarrières en
culturele verschillen. Kennis uit de culturele cursussen wordt hier vooral als
stereotype ingezet. Backstage wordt er geregeld om gelachen en soms klinkt er
cynisme of gemopper op een vermeend gebrek aan integratie. Politieke incor-
rectheid wordt gerechtvaardigd vanuit ervaringskennis en een gevoelde nood-
zaak tot selecteren.

In feite is veel van het 24/7 werk saai, maar tegelijkertijd onvoorspelbaar. En
daarom leent het politiewerk zich zo goed voor het construeren van spanning en
sensatie. Dat mechanisme uitte zich in hoofdstuk zeven op twee manieren: in
verhalen en in handelen. Onder het mom van ‘je had hier gisteren moeten zijn’,
willen agenten aangeven dat het politiewerk ‘normaal’ echt spannender is, of in
ieder geval ‘vroeger’ was. De sensationele verhalen worden niet alleen met een
onderzoeker gedeeld, maar ook met elkaar en overgeleverd aan nieuwe genera-
ties politiemensen. Daarnaast wordt het hedendaagse politiewerk in verhalen
gesensationaliseerd, waarbij het multiculturele element een belangrijke rol heeft.
De culturele verklaring die dienders hebben geleerd, komt terug in hun duiding
van ‘sensationele’ zaken. Toch zijn ze ook in staat hier nuancering in aan te
brengen.

Voorts zien we dat straatdienders de sensatie zoeken in hun handelen. Ze zijn
gericht op actie en gaan daarom vooral naar die plekken – vaak de multiculturele
achterstandswijken of de uitgaansgebieden – waar ‘het gebeurt’: conflicten die
het potentieel in zich bergen van spanning, fysiek geweld en demonstratie van
‘de politie heeft het onder controle’. Dit past bij het ideaaltypische zelfbeeld van
politiemensen als criminaliteitsbestrijders. Als ze dan de gewenste actie hebben
gehad, zie je backstage de ontlading. Stoom afblazen om de adrenaline te laten
wegvloeien. Deze actie is een belangrijke reden waarom veel (noodhulp)agenten
dit werk zijn gaan doen. En meetbaar resultaat wordt ook door het politiemana-
gement positief gewaardeerd.

Duiding problemen

Van uitvoerende dienders in de laagste regionen van de politieorganisatie wordt
verwacht dat zij optreden in onvoorspelbare situaties. Dit maakt het politiewerk
op straat stressvol en potentieel gevaarlijk. Vooral de noodhulp komt met de
‘rafelrand’ van de samenleving in aanraking en is meestal als enige overheidsin-
stantie 24/7 aanwezig. Relatief nieuw is het multi-etnische element in hun werk.
In allerlei cursussen leren agenten over de nieuwe conflictstof in de multicultu-
rele samenleving die etnisch gerelateerd zou zijn. Maar maakt dat verschil? In
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hoofdstuk acht is de vraag beantwoord: hoe duiden straatagenten de problemen
die zij tegenkomen in multiculturele achterstandswijken en hoe gaan ze daarmee
om? 

Deze wijken worden wel ‘het afvoerputje van de stad’ genoemd. Dit zijn bij
uitstek de buurten waar al decennialang de sociaal zwakkere bewoners (alloch-
toon én autochtoon) niet kunnen vertrekken naar betere wijken. De politie heeft
dan ook in een multiculturele wijk – zeker in deze middelgrote steden – van
oudsher veel autochtone pappenheimers, die ook altijd al een eigen aanpak
behoefden. Straatdienders zijn van mening dat in deze wijken hun taalgebruik
minder formeel en het optreden fysieker is. 

Als noodhulpagenten wel met etnische diversiteit te maken krijgen, zien ze
die multiculturele samenleving niet als het grote probleem. Ze scharen hun
allochtone clientèle onder dezelfde ‘doelgroep’ zoals door de politie beschreven
in alle landen en tijden, namelijk ‘gajes en gekken’. Hoewel in cursussen het
cultuurdenken overheerst en dit vanuit het management wordt gepredikt, is de
werkvloer hier weinig mee bezig. Niet de etniciteit wordt benadrukt, maar
individuele psychopathologie, asociaal gedrag en middelengebruik aan het einde
van een uitgaansnacht. Met die complexe straatwerkelijkheid moeten uitvoeren-
de politiemensen omgaan.

Etnische diversiteit maakt het werk wel complexer. Er zijn taalproblemen en
miscommunicatie en er bestaat angst bij allochtone burgers om te melden of te
verklaren. Dit kan ertoe leiden dat zaken de politie niet bereiken of dat ze sneller
worden afgeroomd omdat agenten ze niet met standaardinstrumenten kunnen
afhandelen. Daarnaast komt wederom een verschil tussen frontstage en back-
stage attitude en gedrag naar voren. Achter de schermen klinken – zowel over
autochtonen als allochtonen – allerlei stereotypen, cynisme en badinerende
opmerkingen. Eigenlijk komt een verwijzing naar etniciteit daarin nog het meest
openlijk tot uitdrukking. Voor de schermen gaan agenten genuanceerder te werk.
Als burgers een verwijt van discriminatie maken of anderszins naar etnische
achtergrond verwijzen, reageren politiemensen daar nauwelijks op. Dan leggen
ze de nadruk op psychische stoornis, asociaal gedrag en middelengebruik, die
volgens straatdienders noopt tot een optreden dat veelal kortaf en fysiek is.

Rol wijkagent

Juist in deze wijken waar maatschappelijke achterstand samengaat met etnische
diversiteit krijgt de wijkagent een belangrijke rol toebedeeld in het beslechten
van vijandige relaties tussen de politie en bepaalde minderheidsgroepen, het
voorkomen van ‘rassenrellen’ en het oplossen van conflicten door vertrouwens-
relaties aan te gaan, netwerken en bijeenkomsten te organiseren. Hij dient zich
te verdiepen in de verschillende etnische groepen en ‘in de haarvaten van de
samenleving’ informatie te verzamelen.

Waar de noodhulpagenten als ‘brandjesblussers’ hun autochtone en allochto-
ne pappenheimers definiëren als ‘gajes en gekken’, komen wijkagenten door de
aard van hun werk meer en anders met multiculturaliteit in aanraking. Zij zijn
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preventief aanwezig in de wijk, kunnen diepgaander ingaan op conflicten en
zoeken de samenwerking met andere instanties en bewoners. Hun taak als
vredestichter, vertrouwenspersoon, informatiemakelaar en ‘spin in het web’ is
juist in deze wijken, die als ‘broeinest’ worden bestempeld, van groot belang.
Vooral het ‘kennen en gekend worden’ dat zo kenmerkend is voor het Neder-
landse gebiedsgebonden politiewerk zou grootschalige etnische rellen kunnen
voorkomen.

Toch loopt ook de wijkagent tegen problemen aan die het gevolg zijn van de
etnische diversiteit in de wijk. Wederom zien we moeizaam contact en commu-
nicatie vanwege taal- en cultuurbarrières. ‘Veel informatie, weinig bewijs’
vormt eveneens een probleem. Dit kan de invulling van de specifieke taken van
een wijkagent hinderen en leiden tot afroming van etnische minderheden.
Interpersoonlijke relaties en vaardigheden van de wijkagent lijken hier van
doorslaggevend belang voor een goede uitoefening van de functie.

De belangrijkste bedreiging voor het werk van de wijkagent ligt echter in het
managementdenken. Er zijn bureaucratische obstakels, het beleid kan de aan-
wezigheid van de wijkagent in de wijk belemmeren en ook wijkagenten worden
steeds meer afgerekend op meetbare resultaten, terwijl juist deze politietaak
moeilijk te kwantificeren is.

Conclusie

In hoeverre en op welke wijze verklaren het politiemanagementmodel en het
politiewerkmodel nu hoe de politie reageert op het feit dat Nederland multicultu-
reel is geworden? In het concluderende hoofdstuk zijn de verschillende kenmer-
ken tegen elkaar afgewogen om antwoord te geven op de hoofdvraag. 

Pogingen tot beheersing zien we terug in tal van beleidsontwikkelingen. Ook
binnen de organisatie wordt het vraagstuk op hiërarchische wijze aangepakt. Op
landelijk en regionaal (in de twee onderzochte korpsen Utrecht en IJsselland)
niveau is het beleid gericht op beheersing. Dit is te duiden met de notie van de
risicosamenleving. Als de multiculturele samenleving in de hedendaagse
maatschappij als één van de grote risico’s wordt beschouwd moet dit politiek-
bestuurlijke ‘probleem’ van bovenaf worden beheerst. De alomtegenwoordig-
heid van potentieel gevaarlijke situaties creëert een existentiële onzekerheid.
Daardoor neemt de roep om daadkracht van de kant van de overheid toe, ook ten
aanzien van het multiculturele vraagstuk. Met allerlei top-down maatregelen
trachten managers hun organisatie te sturen en het optreden van uitvoerenden te
controleren. 

Op het niveau van die uitvoerende politie zien we echter dat top-down beleid
en maatregelen eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen. De straatdienders
hebben al lang met het fenomeen van de multiculturele samenleving te maken
en daar (noodzakelijkerwijs) eigen oplossingen voor bedacht. Na dertig jaar
diversiteitsbeleid blijven nog altijd dezelfde problemen bestaan en lijkt dit
terrein in belangrijke mate beleidsresistent. Uitvoerende politiemensen hebben
weinig boodschap aan politiek-bestuurlijke of managementproblemen, maar
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worden dagelijks geconfronteerd met maatschappelijke problemen in het hart
van de multiculturele samenleving. In hun interactie met de bevolking maken
deze street-level bureaucrats als het ware beleid: de situationele beleidsvorming
die het politiewerkmodel typeert. De discretionaire ruimte van uitvoerende
politiefunctionarissen is juist in deze wijken noodzakelijk. Het werk in zo een
ingewikkelde context laat zich niet van bovenaf protocolleren. Dus ondanks
pogingen tot beheersing en tal van top-down maatregelen krijgt het politiewerk
in de multiculturele samenleving toch vooral vorm vanuit de onderste regionen
van de politieorganisatie, waar straatdienders een aanzienlijke autonomie
hebben en van elkaar leren. 

Ditzelfde geldt voor de kenmerken structuur versus cultuur. Op politiek-
bestuurlijk niveau ligt de nadruk op de institutionele invalshoek. Management-
problemen staan centraal. Er zijn diversiteitsprijzen, tal van multiculturele
cursussen, nieuw ingestelde organisatieonderdelen en aangepaste faciliteiten. Op
de werkvloer komen veel maatregelen echter niet aan. Straatdienders zijn
nauwelijks op de hoogte van beleidsplannen of van nieuwe functies en clubjes
en laten zich daardoor dan ook niet leiden in de uitoefening van hun dagelijkse
werkzaamheden. Directieven van bovenaf werken storend en er is veel verzet.
Kritiek op het diversiteitsbeleid klinkt. In overeenstemming met andere politie-
etnografieën en studies naar street-level bureaucracies lijkt de dagelijkse
werkelijkheid op straat en in de kantine een geheel andere wereld dan de
managementwerkelijkheid. Een wereld waarin uitvoerende politiemensen het
gevoel hebben dat ze vanuit de top van de organisatie en de politiek van alles
krijgen opgelegd, dat volgens hen niet aansluit bij hun dagelijks werk en waar
die top ook geen oog voor heeft. Steeds zagen we dat straatdienders weinig
begrip en waardering voor hun hectische en complexe werk ervaren. Niet alleen
het management van hun eigen politieorganisatie zou geen idee hebben van
waar zij dagelijks mee te maken krijgen, ook andere instanties als Justitie, de
rechterlijke macht en de gemeente staan mijlenver van ‘de straat’ vandaan. Het
politiewerkmodel met haar aandacht voor politiecultuur, voor informele relaties,
percepties en gedrag, maar ook voor de invloed van het werk op straat en van
structurele condities, maakt hier duidelijk hoe het politiewerk in multiculturele
achterstandswijken gestalte krijgt. 

Ondanks alle pogingen tot centralisering, formalisering en standaardisering
wordt het politiewerk in de multiculturele samenleving veeleer getypeerd door
variatie dan door uniformiteit. Een variatie die inherent is aan de diffuse rol van
de straatdiender. Ook het cultuurdenken dat uit de officiële beleidsmatige reactie
naar voren komt, impliceert categorisering en daarmee standaardisering. Dit gaat
echter voorbij aan de erkenning dat politiewerk altijd gedifferentieerd is
geweest: naar sociale klasse, subcultuur, tijd en plaats. 

Ten slotte zagen we op politiek-bestuurlijk niveau een toenemende resultaat-
gerichtheid. Dat sluit aan bij het bedrijfsmatige denken dat sinds de jaren
negentig de Nederlandse politie beïnvloedt. Ook diversiteit werd als business
issue gekoppeld aan termen als efficiëntie en effectiviteit. Maar deze focus op
product frustreert het proces. In een street-level bureaucracy als de politieorga-
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nisatie zijn de managers gericht op het boeken van resultaten, terwijl de street-
level bureaucrats vooral hun taak goed willen uitvoeren en aanlopen tegen de
onprotocolleerbaarheid van hun werk. In de continue en vaak complexe interac-
tie met burgers moeten zij ter plekke conflicten oplossen. En niet alle oplossin-
gen zijn vast te leggen in regels en richtlijnen. Te veel of tegenstrijdige regels
kunnen een obstakel zijn voor het complexe werk in multiculturele achterstands-
wijken. Veel van dit werk levert ook niets op naar de maatstaven van het politie-
managementmodel, en is daarin dan ook niet te vatten. Daar komt bij dit
onderzoek aantoont dat in een deel van het politiewerk de multiculturele
samenleving niet het eerste is wat uitvoerende politiemensen bezighoudt, of dat
zij die multiculturele samenleving niet als het grote probleem beschouwen. Op
straat doen deze praktische probleemoplossers weinig met de politiekcorrecte
adviezen of multiculturele cursussen. Wijkagenten komen vanuit de aard van
hun werk directer met de multiculturele dimensie in aanraking, maar ook voor
hen is de culturele verklaring in de alledaagse werkelijkheid weinig van nut. 

Kortom, de reactie van de Nederlandse politie op de multiculturalisering van
de samenleving kent twee werkelijkheden. Ze ontwikkelen zich ten dele los van
elkaar, als gescheiden werelden, maar ze zitten elkaar ook in de weg. Het
politiek-bestuurlijke antwoord op het feit dat Nederland multicultureel is, wordt
vooral gekenmerkt door het politiemanagementmodel. Dit frustreert echter het
alledaagse werk in de onderste regionen van de politieorganisatie en is contra-
productief voor de praktijk. Het politiewerkmodel biedt de beste verklaring voor
hoe de Nederlandse politie in de dagelijkse realiteit echt reageert op de multicul-
turalisering van de samenleving.



Summary

Introduction

This book focuses on how the Dutch police respond to society’s multi-
culturalisation. International migration has brought significant changes to the
population of many city neighbourhoods. In recent decades, disadvantaged areas
with existing general social problems have also attracted migrants from a weak
socioeconomic background. Multiculturalisation of these neighbourhoods has
created increased potential for interethnic conflict. In today’s risk society,
focusing on safety and absence of risk, the multicultural aspect is considered to
be one of the great risks. Safety as a societal problem is more and more often
regarded in relation to problems of migration and integration, where the police
force is in the exact middle. They are permanently in the ‘frontline’ of society
and have the monopoly on the use of force. In these old urban areas, the police
have the complicated task to keep the peace at the heart of this multicultural
society, in times of quick societal change and conflicting expectations
concerning police tasks.

This research studies how the police respond to the fact that the Netherlands
has become a multicultural country at two levels, dividing it into two sub-
questions. First, the author analyses the police’s political-administrative
response to society’s multiculturalisation. Second, the author studies how police
officers on the ground, or street-level police officers, perform their task in
multicultural disadvantaged areas.

This study was not just sparked by a lack of empirical knowledge regarding
this topic but also by the conviction that the methodology and theory in much
of the existing studies on the police are insufficient to understand this reality.
There is only little research in Dutch regarding day-to-day police practice in
multicultural disadvantaged areas. Any available studies do not do much more
than describe an indirect link with the multicultural context or mainly address
the relationship between the police and one or several specific groups. The more
comprehensive issue of multiculturality as a whole only receives little attention.
In addition, much of this research is not based on direct observation. In this
book, the author argues that participant observation is essential to becoming
familiar with day-to-day police practice. Only by being present at the scene is
it possible to discover the meaning that street-level police officers attribute to
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this day-to-day reality – the emic perspective – and to compare this with existing
theoretical insights. 

This research structures the author’s empirical material using two ideal-type
models, which have been constructed on the basis of academic literature
(regarding the police) and an overview of police history. These theoretical
constructs serve as heuristic means to understand empirical reality. Systematic
analysis of the empirical data based on the two ideal types serves to answer the
question of to what extent and in what manner the response of the Dutch police
force – at both levels – to society’s multiculturalisation can be understood using
these two models. 

The police management model

The first ideal type used to reflect on how the Dutch police respond to multi-
culturalisation is the police management model, which is described in Chapter
Two. The police management model is based on Weber’s ideal type of rational
bureaucracy. Weber considered rationalisation as one of the fundamental aspects
of Western society, in which reality is increasingly systematised and organised
in order to increase controllability and predictability. Rational bureaucracy with
absolute obedience to legal authorities is the appropriate control mechanism
here. 

The history of the Dutch police force – starting with the French Revolution
in the late eighteenth century – reveals this constant top-down control. This
model considers the police force as a state institution, endowed with the
(domestic) power of the sword, and controlled by the central government. This
results in an internal organisation that also focuses on control. The market-
oriented approach and the creation of a national police force seamlessly fit into
this rationalisation process. The police management model also ties in with
today’s risk society, which focuses on control, predictability and risk prevention.

This ideal type has five characteristics. It is mainly about control: the control
and controllability of the state with regard to the police force, and subsequently
of the police managers with regard to the officers on the ground. It includes a
clear top-down element, since this control is approached rationally-bureau-
cratically from the top down. The political-administrative and management
problems are the focus of this institutional angle and for this reason the emphasis
is on structure. This serves to allow hierarchical control. Uniformity is the fourth
characteristic that follows from this. Police work must be directed and executed
in a uniform and target-oriented manner. Centralisation and standardisation
should increase this uniformity and allow control. Finally, the emphasis is on
delivering a product. It is the result that counts. The route leading up to this
result is uniform, following procedures and protocols as directed from the top.
The product that the police are expected to deliver in this ideal type is safety.
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The police work model

Ideal types intentionally are unilateral reductions of reality and only receive
some perspective when compared to other ideal types. This is the reason that
Chapter Three describes the contrasting police work model. The police force
working in the interests of the national government is contrasted with the
development of a socially embedded police force. This model takes the police
in the ‘frontline’ of society as its starting point. History has shown that the
police have always been dependent on the population’s support and cooperation.
Since the turbulent 1960s the relationship between the police and the general
public has been receiving increasing attention. This eventually resulted in
community policing, an integrated safety policy, horizontal accountability and
citizens’ participation.

In this second ideal type, it is not political-administrative but societal
problems that determine police tasks. This also includes a shift in attention
towards the content of police work on the ground. Police ethnographies and
studies on street-level bureaucracies have revealed that this reality has its own
dynamics. The police work model can be described based on five characteristics,
which are in contrast with those of the police management model. This ideal
type is based on interaction and situational policymaking. The autonomy of
police officers on the ground therefore is the first characteristic. They are only
marginally guided by the (criminal) law, policy or instructions from superiors.
In the police force, discretion is largest in the lower ranks. The police work
model is therefore also characterised by a bottom-up process, where societal
problems and contact of the population with the lower police ranks are the
starting point. This emphasises culture. Not in the sense of a homogeneous and
unchanging police culture, but of a focus on perception, attitude and informal
relations in the organisation and how they are influenced by the unpredictable
and complicated work on the street and also by internal and external structural
circumstances. Variation is the fourth characteristic that follows from this.
Police tasks are highly diverse, and setting priorities is an intrinsic necessity.
Everyday police action is highly varied and has strong personal influences. It is
influenced by the working area, but also by the complicated social, cultural,
political, administrative, and legal context in which the police operate. All this
results in professionals delivering a tailor-made product. Finally, this means that
this ideal type focuses attention on the complex process of everyday police
practice in and outside the organisation, with its normative and symbolic
aspects, not just on the end results.

History of police policy in multicultural society

Weber’s rationalisation process can be recognised in the manner in which the
Dutch government responded when immigrants came to the Netherlands after
World War Two. From the terrorist actions of Moluccan activists in the 1970s
the chosen approach was that of a control system aiming to avoid conflict and
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violence and to prevent social marginalisation of immigrants’ children. Rational-
bureaucratic measures such as legislation, newly established institutions,
preferential treatment and registration were meant to reach this objective. 

Only on instruction by the government did the police force develop a policy
with regard to the multicultural society. This history started thirty years ago and
fits into the police management model. The political-administrative ‘problem’
was to be controlled in a hierarchical manner. The police are very clearly
positioned as a state institution here. From the 1983 Policy Document on
Minorities (Minderhedennota) the national government has dictated police
policy with regard to the multicultural society. Numerous policy documents,
protocols, target figures and monitoring instruments followed, to guide and
control the police force. Their focus is on uniformity and structure by aiming for
centralisation, formalisation, and standardisation. There are various examples
of specialisation, such as multiculturality centres or centres for promotion of
ethnic minorities (allochtonen) in the police force, established by the Ministry
of the Interior and Kingdom Relations. 

In 2000 police managers started playing a larger role. The Board of Chief
Commissioners (Raad van Hoofdcommissarissen) developed their own view on
diversity, special ‘portfolio holders’ were appointed and the National Expertise
Centre for Diversity (Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit: LECD) obtained
an influential role. Much attention was given to leadership and promotion, and
managers went on study trips abroad to find answers to their questions. Diversity
started being handled as a ‘business issue’, focusing on effectiveness and results.
This fits into the market-oriented approach that came up in the police force in
those days. The Ministry tied in with this by drawing up performance
agreements, combined with financial consequences. In the end, results have been
disappointing. The same problems have continued to exist for thirty years and
the field seems highly resistant to policy.

A culturalistic approach to the theme keeps reoccurring. Starting with the
first policy measures in the 1980s, the categorical approach has been dominant,
the focus has been on ‘the relevant’ media and ‘supporters’, ‘experiential
experts’ have been consulted, there has been emphasis on the ‘individual
characteristics’ of ethnic-minority police officers, and a variety of cultural
courses has been organised. In the Netherlands, this cultural interpretation of
minority issues is dominant. Chapter Four describes a connection of this cultural
interpretation with the historical experience of (religious) pillarization (verzui-
ling) and the first researchers, often cultural anthropologists, addressing them.
This cultural approach influences the police force and fits in with the police
management model. Categorisation implies standardisation, which allows top-
down control.

Ethnographic research in police forces in two multicultural areas

Where the first part of this book is based on an extensive study of academic
literature and document analysis, the second part centres around ethnographic
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research in order to answer subquestion two. Chapter Five first presents a
methodological analysis and description of the field. The scarcity of Dutch-
language research on everyday police work in the multicultural society was
addressed above. The author of the present book adopts an interpretative
research attitude to allow direct and detailed study of this reality. Symbolic
interactionism, urban ethnography, and cultural criminology serve as inspiration.
Participant observation allows the author internal insight into police practice,
rituals and perceptions, on the street and ‘backstage’. This qualitative method
involves the researcher herself as the main research instrument. For this reason,
the author performs extensive reflection on her own activities and roles in
fieldwork and on the dilemmas that present themselves. 

Preliminary study of 65 interviews with police officers in 21 areas allowed
a well-balanced choice for the two areas where the author conducted fieldwork:
two multicultural areas, one in Amersfoort and one in Deventer. Amersfoort and
Deventer are both medium-sized cities, in different parts of the Netherlands
(central and east), but with comparable, rich histories. The areas of Kruiskamp
(in Amersfoort) and Rivierenwijk (in Deventer) are both just outside the city
centre, and have approximately 5 000 residents. In the 1930s small terraced
houses were built, followed by high-rise buildings in the 1960s. Both areas have
had a bad reputation for decades and various official indicators – regarding
social, economic and safety aspects – show negative results. The high percen-
tage of ethnic-minority residents – approximately 50% – is found to be a
problem. Encouraged by the national government, the municipality and other
authorities were very busy restructuring these areas when the author was doing
her fieldwork. This area-oriented approach also allowed the police more funds
to deploy additional community police officers (wijkagenten) or surveillance
officers (surveillanten).

The police teams in these two cities are different in organisation and in size.
Amersfoort (Utrecht police force) has a large district police station with about
three hundred police officers, where emergency assistance and community
police are separate units. Deventer (IJsselland police force) has an area-based
team of about fifty officers. Emergency and community police work together in
a limited space, with much informal exchange of information. There is also a
difference in size in the two police forces that these areas were part of at the
time of the research. The Utrecht police force has 2.5 times as many police
officers as the IJsselland police force. The difference in the number of ethnic-
minority employees is even larger: more than 7.5 times as many. This is also
related to the working area. IJsselland does not have a large city like Utrecht and
on the whole has fewer ethnic-minority residents. Still, in both regions – as at
the national level – diversity was a very important issue at the time of the
author’s fieldwork. These two police forces also work with various types of
policy measures that fit well with the police management model.
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‘Shop floor response’ to diversity policy

National and regional diversity policy has included some recurring themes since
the 1980s. The internal dimension especially received much attention. For this
reason, the first ethnographic chapter describes how police officers experience
this policy ‘from the bottom up’. Chapter Six addresses the question of how
diversity policy is received at the local shop floor.

The theoretical side of diversity policy is in contrast with the experience and
perception of street-level police officers. Lots of things go on at higher levels,
and some things do reach them, but the shop floor does not always experience
or perceive them as they were intended. Diversity policy is characterised by
elements from the police management model. Applying top-down control of
structures and results, the management aims to improve contact with the
multicultural work environment. However, this is just the approach that police
officers disapprove of. The lower ranks sometimes do approve of certain
elements, but resistance to the top-down approach is still very strong. 

Although police officers often do welcome diversity in the team, there is
criticism of human resources policy focusing on figures, where encouraging the
influx of employees from an ethnic-minority background would be almost
compulsive. In general, police officers detect certain freneticism and one-
sidedness in diversity policy that they very much dislike. Despite extensive
attention for the acquisition of knowledge, there is still only limited training for
new and current police officers regarding diversity. Training courses are mainly
welcomed with enthusiasm when officers themselves take the initiative. There
are three points of criticism regarding the courses that are offered: they should
not be made obligatory by management, they should cover material that is useful
in everyday practice, and they should definitely avoid ‘us having to adapt to
them’. In order to accommodate all these emotions, management tends to adapt
policy terminology in the rational-bureaucratic fashion, which does not work to
diminish shop-floor resistance. Police officers are not very familiar with all this
terminology any way. 

Some multicultural projects and diversity networks are actually initiated from
the bottom up. These initiatives, however, are quick to be institutionalised – as
the police management model does – and are then introduced to the shop floor
from the top down, causing the inevitable resistance. 

Mutual communication between police officers is usually beyond manage-
ment’s view. For officers from an ethnic minority, emphasis is often on the
‘other’ ethnicity, but at the same time they are expected to blend in with the
‘blue’ police culture. They serve as helpdesk for colleagues, both from native-
Dutch and ethnic-minority origins, and their background sometimes has
practical advantages in everyday work. The latter aspect fits in with the internal
diversity policy advocated by management, but only provides some insight
when focusing on shop-floor processes. This is also true for the role of the
managers in charge. There is a clear difference between theory and practice.
Wonderful words on promotion and leadership clash with how many ethnic-
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minority officers experience their work. It is said that management does not
always put theory into practice. And all parties agree that good intentions will
not work out successfully if not fully supported by the management.

Excitement and suspense in multicultural disadvantaged areas?

For thirty years now – since the 1983 Policy Document on Minorities – the areas
studied here have been characterised as ‘disadvantaged areas’ involving an
‘accumulation of problems’. Having a negative reputation, despite having
repeatedly received new labels, these are areas where one would expect
excitement and suspense, also for the police. After all, literature and the media
have frequently mentioned these areas, with their large numbers of ethnic-
minority residents, high crime rates among certain ethnic-minority groups, their
role in international organised crime, and the cultural offences that they are said
to commit. All this is confirmed in multicultural courses for police officers.
Police officers start their police academy programme expecting excitement,
action and catching the bad guys. This is what they have in mind when they start
working in these areas. 

The central question in Chapter Seven is: What is everyday police work in
multicultural disadvantaged areas like? It turns out that this everyday reality
does not exactly correspond with what police officers expect when they start out.
The interviews from the author’s preliminary study created the impression that
street-level police work mainly consists of unrelenting series of ‘priority 1 calls’
that need quick response from police officers. The subsequent fieldwork offers
the author insight into the actual course of affairs. The popular image is
something police officers like to maintain, but they spend a significant part of
their time in the office doing paperwork. Although police management strives
to deploy officers rationally and have them on the ground more often, in practice
this aim is only partially achieved, for highly diverse reasons. Moreover, the
police management model includes measures that result in police officers having
to spend more time doing paperwork in the office. Furthermore, the present
research reveals an inconsistency in the police management model. Emergency
assistance officers are often young, have limited experience, and prefer active
and dynamic work. They have to confront crisis situations in these areas, but are
subsequently landed with paperwork. And if they achieve results according to
this model, arrests are followed by more paperwork. Managers tend to think
along the lines of targets and tasks, but it seems they forget about the people
who have to do the work involved.

During the hours that emergency assistance officers do spend on the ground,
the work that presents itself is usually boring and routine, and multiculturality
is not the most striking element. Endless waiting alternates with what police
officers often call ‘false’ police work. International police literature already
indicated that the role of police officers is highly varied. According to historical
criminologists, everyday police work has always consisted in safeguarding the
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social order, keeping the peace and offering assistance to citizens to solve highly
diverse problems. 

How do officers deal with this discrepancy between reality and expectation?
Backstage, officers mark all kinds of calls as ‘bullshit calls’: these situations
often keep them very busy, but hardly yield any tangible results. This is also the
reason that these calls are not widely appreciated in the police management
model. The police work model, however, is characterised by autonomy,
variation and culture, shifting the attention to the informal organisation and to
activities in everyday police practice, and emphasising perception and
behaviour. It shows us that street-level officers can be very civil to citizens
(front-stage), but that they use a very different tone or show very different
behaviour backstage. Discretion gives street-level officers the option to avoid
or ‘cream’ certain calls. This can work against ethnic minorities, because police
officers often experience additional problems such as language barriers and
cultural differences. Here, knowledge from cultural training courses is mainly
applied in the form of stereotypes. Backstage, these problems are treated as a
joke and sometimes there are cynical remarks or complaints about an alleged
lack of integration. Political incorrectness is justified based on knowledge from
experience and a sense of necessity to set the right priorities.

Much of the 24/7 work is actually quite boring, and unpredictable at the same
time. This is what allows police work to create such excitement and suspense.
In Chapter Seven, this mechanism reveals itself in two ways: in stories and in
actions. Using references such as ‘you should have been here, yesterday’, police
officers wish to indicate that police work ‘normally’ is really more exciting, or
at least ‘used to be’. Sensational stories are not just shared with the author, but
also with each other and are turned into an oral tradition to be transferred to new
generations of police officers. In addition, modern-day police work is described
in sensational stories, in which the multicultural element has an important role.
The cultural explanation that officers are taught is used in how they interpret
‘sensational’ cases. Still, they are also capable of seeing the right perspective
here.

Furthermore, the author finds that street-level officers go looking for
excitement in their actions. They are action-focused and therefore mainly go to
those locations – often the multicultural disadvantaged areas or the enter-
tainment district – where ‘things happen’: conflicts that may include the
potential of tension, physical violence and demonstrating that ‘the police have
it under control’. This corresponds with the ideal-type self-image that police
officers have as crime fighters. After this sought-after action, tension is released
backstage, letting off steam to release the adrenaline. Action is one of the main
reasons why (emergency assistance) police officers have chosen this job. And
measurable results are greatly valued by the management as well.
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How police officers read problems

Street-level officers in the lower ranks of the police force are expected to act in
unpredictable situations. This makes street-level police work stressful and
potentially dangerous. Emergency assistance officers particularly meet the
‘scum’ of society and usually represent the only government institution that
works 24/7. The multi-ethnic element in their job is relatively new. All kinds of
courses teach police officers about the new conflict material in the multicultural
society, said to be ethnically related. But does this make any difference? Chapter
Eight answers the following question: How do street-level officers read the
problems that they meet in multicultural disadvantaged areas, and how do they
deal with them? 

These areas are frequently referred to as ‘the gutters’. These are the
neighbourhoods where for decades the socially weaker residents (both ethnic
minorities and native Dutch people) have been unable to move to better areas.
This means that in multicultural areas – especially in medium-sized cities such
as those studied here – the police traditionally have their native Dutch
‘customers’ (pappenheimers) who also need their own specific approach. Street-
level officers believe that in these areas their language is less formal and their
actions are more physical. 

Where emergency assistance officers are faced with ethnic diversity, they do
not see the multicultural society as the problem. They categorise their ethnic-
minority clients into the same ‘target group’ as has always been described by
policemen everywhere: ‘riffraff and madmen’ (gajes en gekken). Although
courses focus on the cultural approach and this is also advocated by the manage-
ment, the shop floor gives it little attention. It is not ethnicity that is emphasised,
but individual psychopathology, antisocial behaviour and substance abuse after
a night out. This is the complex reality that police officers on the ground need
to deal with.

Ethnic diversity does make the job more complex. It involves language
problems and miscommunication, and ethnic-minority residents are afraid to
report something or make statements. This may cause cases not to reach the
police or to be creamed more quickly because officers cannot deal with them
using standard tools. In addition, again, there is the difference between front-
stage and back-stage attitude and behaviour. Behind the scenes – both regarding
native-Dutch and ethnic-minority groups – all kinds of stereotypes, cynicism and
disparaging remarks are heard. It is here, really, that references to ethnicity are
most explicit. At the scene, police officers have a more balanced approach. If
citizens complain of discrimination or otherwise refer to ethnic origins, police
officers hardly respond. They emphasise psychological disorder, antisocial
behaviour and substance abuse, which police officers say prompt actions that are
often short-spoken and physical.
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The role of the community police officer

In these areas, where social deprivation is combined with ethnic diversity, it is
the community police officer who has an important role in settling hostile
relations between the police and certain ethnic-minority groups, preventing ‘race
riots’, and solving disputes by building relationships based on trust and
organising networks and meetings. The community police officer has the task
to really get to know the different ethnic groups and gather information at the
individual micro-levels of society.

Where emergency assistance officers ‘bringing it under control’ define their
native-Dutch and ethnic-minority ‘customers’ as ‘riffraff and madmen’, the
nature of their work brings community police officers in more intensive and
different contact with multiculturality. They move around the area by way of
prevention, can handle conflict more in-depth and seek cooperation with other
institutions and residents. Particularly in these areas, which are regarded as
‘hotbeds’, they have a very important task as peacemaker, trusted mediator,
information broker and ‘spider in the web’. Especially their knowing people and
people knowing them, which is characteristic of Dutch community policing,
could prevent large-scale ethnic riots. 

Community police officers, however, also encounter problems that are
caused by ethnic diversity in the area. Also for them, the author observes that
contact and communication are difficult due to linguistic and cultural barriers.
Another problem is the phenomenon of ‘lots of information, little evidence’.
This may hinder the specific tasks of a community police officer and result in
the creaming of ethnic minorities. The community police officer’s interpersonal
relations and skills seem to be of decisive importance to allow good perform-
ance in this job.

 The most significant threat for the community police officer’s work,
however, is the management approach. This involves bureaucratic obstacles,
policy may hinder the community police officer’s presence in the area and also
community police officers are increasingly judged on measurable results,
whereas this is a specific police task that is difficult to quantify.

Conclusions

To what extent and how do the police management model and the police work
model explain how police officers respond to the fact that the Netherlands has
become a multicultural country? The concluding chapter weighs the various
characteristics to answer the main question. 

The author observes attempts at control in numerous policy developments.
Also in the police force itself, the issue is approached in a hierarchical manner.
At the national level and the regional level (in the two police forces studied:
Utrecht and IJsselland), policy is aimed at control. This can be explained using
the notion of the risk society. If today’s multicultural society is considered as
one of the great risks, this political-administrative ‘problem’ should be
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controlled from the top down. The ubiquity of potentially dangerous situations
creates existential insecurity. This has caused increased calls on the government
to act, also with regard to the multicultural issue. Managers apply all kinds of
top-down measures in their attempts to guide their organisation and monitor the
performance of their staff on the ground.

The author notes, however, that at the level of street-level police officers,
top-down policy and measures usually lag behind reality. Street-level officers
have been dealing with the phenomenon of the multicultural society for a long
time and have (necessarily) come up with their own solutions. After thirty years
of diversity policy, the same problems still exist and to a significant extent, the
field seems resistant to policy. Police officers on the ground have little interest
in political-administrative or management problems, but face social problems
at the heart of the multicultural society every day. In their interaction with the
population these street-level bureaucrats really make their own policy: the
situational policy-making that characterises the police work model. In the areas
studied, street-level police officers particularly need discretion. Work in such a
complicated context defies all top-down protocols. Therefore, despite attempts
to keep control and numerous top-down measures, police work in the
multicultural society takes shape from the lower ranks of the police force, where
street-level officers have considerable autonomy and teach each other. 

This is also true for the characteristics of structure versus culture. At the
political-administrative level, the emphasis is on the institutional angle. The
focus is on management problems. There are diversity prizes, numerous
multicultural courses, newly established organisation departments and specially
adapted facilities. Many of these measures, however, do not reach the shop
floor. Street-level officers are hardly aware of policy plans or new positions and
departments, and are therefore not influenced by them in their day-to-day work.
Directives ‘from the top’ are disruptive and there is strong resistance. Diversity
policy is strongly criticised. In accordance with other police ethnographies and
studies on street-level bureaucracies, day-to-day reality in practice and in lunch
talk is completely different from management reality. It is a world where
officers on the ground feel that the organisation’s executives and politicians are
imposing all sorts of things, which according to them do not tie in with their
daily work and for which top managers have no attention. The author
continuously observes that street-level officers experience little understanding
and appreciation regarding their hectic and complicated work. According to
them, it is not just their own police management that has no clue as to what they
have to deal with on a daily basis, but other institutions such as the Public
Prosecution Service, the courts and municipalities are also very much unaware
of what police practice is like. The police work model, with its attention for
police culture, informal relationships, views and behaviour, but also for the
influence of the work on the ground and of structural circumstances, clarifies
how police work in multicultural disadvantaged areas takes shape. 

Despite the attempts towards centralisation, formalisation and standardi-
sation, police work in the multicultural society is typified by variation rather
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than by uniformity – a variation that is inherent in the varied role of the street-
level officer. The cultural approach based on official policy-led response also
implies categorisation and therefore standardisation. This ignores the fact,
however, that police work has always been differentiated: along the lines of
social class, subculture, time and place. 

Finally, at the political-administrative level the author observes increasing
focus on results. This ties in with the market-oriented approach that has
influenced the Dutch police forces since the 1990s. Diversity became a business
issue that was linked to terms such as efficiency and effectiveness. This focus
on the product, however, frustrates the process. In a street-level bureaucracy
such as the police force, managers are focused on achieving results, whereas
street-level bureaucrats mainly want to do their job properly and are faced by the
impossibility to protocol their work. In their continuous and often complicated
interaction with citizens, they have to solve conflicts on the spot. And not all
solutions can be recorded using rules and guidelines. Too many or contradictory
rules can hinder the complicated work to be done in multicultural disadvantaged
areas. Much of this work does not yield any results according to police
management model standards, and cannot be categorised using this model.
Moreover, this study shows that in part of the police work, the multicultural
society is not the first issue occupying police officers on the ground, or that they
do not see this multicultural society as the main problem. In their work, these
practical problem-solvers apply few of the politically-correct recommendations
or multicultural courses. Community police officers have more direct contact
with the multicultural dimension due to the nature of their job, but also for them
the cultural explanation is not very useful in everyday reality. 

In short, the way the Dutch police respond to the multiculturalisation of
society has two realities, which in part have developed separately, in different
worlds, but are also in each other’s way. The political-administrative answer to
the fact that the Netherlands is a multicultural country is mainly characterised
by the police management model. However, this frustrates day-to-day work in
the lower ranks of the police force and is counterproductive in actual practice.
The police work model offers the best explanation of how in everyday reality the
Dutch police actually respond to the multiculturalisation of society.



Bibliografie

Aalberts, M.M.J. (1990). Politie tussen discretie en discriminatie. Operationeel
vreemdelingentoezicht in Nederland. Arnhem: Gouda Quint.

Aalberts, M.M.J. & E.M. Kamminga (1983). Politie en allochtonen. Verslag van een
onderzoek naar de relatie tussen gemeentepolitie en allochtonen in Nederland.
Den Haag/Leiden: Staatsuitgeverij/Centrum voor Onderzoek van Maatschap-
pelijke Tegenstellingen.

ACP, Politieacademie & LECD (2004). Kwaliteit door diversiteit. Landelijke
rapportage diversiteitsmonitor Nederlandse Politie. Apeldoorn: LSOP.

Adang, O.M.J. et al. (2006). Omgaan met conflictsituaties. Op zoek naar goede
werkwijzen bij de politie. Zeist: Uitgeverij Kerckebosch.

Adang, O.M.J. et al. (2010). Zijn wij anders? Waarom Nederland geen grootschalige
etnische rellen heeft. Apeldoorn: Politieacademie.

B&A Groep (1996). Allochtonenbeleid bij de politie. Verslag van een enquête over
multicultureel personeelsbeleid bij de Nederlandse politie. Den Haag: B&A
Groep.

Bagley, C. (1973). The Dutch Plural Society. Oxford: Oxford University Press.
Bakker, W. & F. van Waarden (1999). Discretionaire ruimte bij de formulering en

handhaving van regelgeving. In: W. Bakker & F. van Waarden (red.), Ruimte
rond regels. Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken. Amsterdam:
Boom, 13-39.

Banton, M.P. (1964). The Policeman in the Community. London: Tavistock.
Bayley, D.H. (1994). Police for the Future. New York: Oxford University Press.
Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt

am Main: Suhrkamp.
Beck, U. (2002). The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited. Theory,

Culture & Society, 19 (4): 39-55.
Becker, H.S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York:

Free Press.
Berry, J.W. et al. (1992). Cross-Cultural Psychology: Research and Applications.

Cambridge: Cambridge University Press.
Bervoets, E.J.A. (2006). Tussen respect en doorpakken. Een onderzoek naar de

politiële aanpak van Marokkaanse jongeren in Gouda, Utrecht en Amsterdam.
Den Haag: Elsevier Overheid.

Bervoets, E.J.A. (2011). De buurt op scherp: een criminele jeugdgroep. In: B. van
Stokkom et al. (red.), Social disorder. Cahiers Politiestudies 18. Antwerpen:
Maklu, 97-118.



Bibliografie268

Beyens, K. & F. Vanhamme (2008). Onderzoek naar rechtspreken als sociale
praktijk. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (4): 350-360.

Bittner, E. (1967). The Police on Skid-Row: A Study on Peace Keeping. American
Sociological Review, 32 (5): 699-715.

Bittner, E. (1983). Legality and Workmanship: Introduction to Control in the Police
Organization. In: M. Punch (ed.), Control in the Police Organization. Cam-
bridge: MIT Press, 1-11.

Blau, P.M. (1963). The Dynamics of Bureaucracy. Chicago: University of Chicago
Press.

Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Boeije, H. (2005a). Soorten van onderzoek: de grote parade. In: H. ’t Hart, H. Boeije
& J. Hox (red.), Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom Onderwijs, 61-92.

Boeije, H. (2005b). Kwalitatief onderzoek. In: H. ’t Hart, H. Boeije & J. Hox (red.),
Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom Onderwijs, 253-289.

Boin, A.R., E.J. van der Torre & P. ‘t Hart (2003). Blauwe Bazen. Het leiderschap
van korpschefs. Zeist: Kerckebosch.

Boone, M.M. (2002). Leren diversifiëren. Reclassering en culturele diversiteit.
Utrecht: Willem Pompe Instituut.

Bootsma, P. (2000). De Molukse acties. Treinkapingen en gijzelingen 1970-1978.
Amsterdam: Boom.

Boutellier, H. (2002). De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en verlangen
rond misdaad en straf. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Boutellier, H. (2011a). De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van
een onbegrensde wereld. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Boutellier, H. (2011b). Burgers in veiligheid. Over de veranderde beschermingsrela-
tie tussen staat en gemeenschap. In: E.R. Muller & M.M.S. Mekel (red.),
Burgers, bestuur en veiligheid. Over de rol van burgers en de verwachtingen die
zij hebben van de overheid. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur ROB,
7-17. 

Bovenkerk, F. (1986). Een eerlijke kans. Over de toepasbaarheid van buitenlandse
ervaringen met positieve actie voor etnische minderheden op de arbeidsmarkt in
Nederland. (ACOM). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bovenkerk, F. (1999). Rassenrellen of criminaliteit? Migrantenstudies, 15 (4): 255-
270.

Bovenkerk, F. (2002a). Lokale referenda. Binnenlands Bestuur, november 2002.
Bovenkerk, F. (2002b). Intercultural Training for Police Organizations in the

Netherlands. In: W.F. Reenen (ed.), Enhancing Intercultural Competence in
Police Organizations. Münster etc.: Waxmann, 65-77.

Bovenkerk, F. (2006). Drie lessen over het criminaliseren van minderheden. In:
R. Gowricharn (red.), Falende instituties. Negen heikele kwesties in de multicul-
turele samenleving. Utrecht: FORUM / Uitgeverij de Graaff, 89-112.

Bovenkerk, F. (2008). Cultuur in de Nederlandse criminologie. In: D. Siegel et al.
(red.), Culturele criminologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Bovenkerk, F. (2011). Een gevoel van dreiging. Criminologische opstellen. Amster-
dam: Uitgeverij Augustus.



Bibliografie 269

Bovenkerk, F. & E. Breuning-Van Leeuwen (1978). Rasdiscriminatie en rasvooroor-
deel op de Amsterdamse arbeidsmarkt. In: F. Bovenkerk (red.), Omdat zij anders
zijn. Patronen van rasdiscriminatie in Nederland. Meppel: Boom, 9-30.

Bovenkerk, F., K. Bruin, L. Brunt & H. Wouters (1985). Vreemd volk, gemengde
gevoelens. Etnische verhoudingen in een grote stad. Amsterdam/Meppel: Boom.

Bovenkerk, F. & L. Brunt (1976). Binnenstebuiten en ondersteboven. De antropolo-
gie van de industriële samenleving. Assen: Van Gorcum.

Bovenkerk, F. & L. Brunt (1982). Het sociologisch tekort: Hoe sociologen gewoon-
lijk hun kennis over de sociale werkelijkheid vergaren. In: C. Bouw et al. (red.),
Hoe weet je dat? Wegen van sociaal onderzoek. Amsterdam: De Wetenschappe-
lijke Uitgeverij, 64-89.

Bovenkerk, F. & W.I.M. Hogewind (2002). Hennepteelt in Nederland: het probleem
van de criminaliteit en haar bestrijding. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.

Bovenkerk, F., G. Horstmann & M. van San (1999). Politie in een multiculturele
samenleving. In: C.J.C.F. Fijnaut e.a. (red.), Politie, studies over haar werking
en organisatie. Alphen aan den Rijn: Samsom, 513-534.

Bovenkerk, F., M. Komen & Y. Yeşilgöz (red.) (2003). Multiculturaliteit in de
strafrechtspleging. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Bovenkerk, F. & M. Luning (1979). ‘Als ze allemaal zo waren als jij!’ Gekleurde
politiemensen in Nederland over hun werk. Utrecht: Stichting Landelijke
Federatie voor welzijnsstichtingen voor Surinamers in Nederland.

Bovenkerk, F., M. van San & S. de Vries (1999). Politiewerk in een multiculturele
samenleving. Apeldoorn: LSOP.

Bowling, B. & J. Foster (2002). Policing and the Police. In: M. Maguire, R. Morgan
& R. Reiner (eds.), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford
University Press, 980-1033.

Brink, G. van den (2010). Empathie en handhaving. Apeldoorn: Politieacademie.
Broekhuizen, J., J. Raven & F.M.H.M. Driessen (2007). Positie en expertise van de

allochtone politiemedewerker. Op weg naar een volwaardige plaats binnen de
politie. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.

Bron, R. et al. (2010). (Niet) voor de wijk. De tijdsbesteding van wijkagenten. Den
Haag/Utrecht: COT/Andersson Elffers Felix.

Brubaker, R., M. Loveman & P. Stamatov (2004). Ethnicity as Cognition. Theory
and Society, 33 (1): 31-64.

Bruijn, J.A. de (2001). Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en
verantwoording. Utrecht: Lemma.

Bruinsma, G. (2009). Een balans in politiestudies in Nederland: pleidooi voor
onafhankelijke bestudering van fundamentele vraagstukken. In: G. Meershoek
(red.), Politiestudies: terugblik en vooruitzicht. Een bundel essays voor Kees van
der Vijver. Dordrecht: SMVP, 225-237.

Burns, T. & G.M. Stalker (1966). The Management of Innovation. London: Tavi-
stock.

Cachet, A. (1990). Politie en sociale controle. Arnhem: Gouda Quint.
Cachet, A. (2005). Politie onder druk. Ontwikkelingen in België en Nederland.

Tijdschrift voor Criminologie, 47 (4): 406-412.
Cachet, A. et al. (1993). Een nieuwe Politiewet, maar geen nieuw begin. Justitiële

Verkenningen, 19 (4): 37-68.



Bibliografie270

Cachet, A. et al. (1994). Politiebestel in verandering. Verhoudingen tussen politie,
bestuur, justitie en gemeenteraad onder de oude en de nieuwe Politiewet.
Arnhem: Gouda Quint.

Cain, M.E. (1973). Society and the Policeman’s Role. London/Boston: Routledge &
Kegan Paul.

Calster, P. van (2010). Veiligheidszorg is geen koekjesfabriek: het prestatiemanage-
ment voorbij. In: B. van Stokkom et al. (red.), De politie en haar opdracht: de
kerntakendiscussie voorbij. Apeldoorn: Maklu, 81-96.

Çankaya, S. (2011). Buiten veiliger dan binnen. In- en uitsluiting van etnische
minderheden binnen de politieorganisatie. Delft: Eburon.

Çankaya, S. (2012). De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie. Het
beslissingsproces tijdens proactief politiewerk. Amsterdam: Politie Amsterdam-
Amstelland.

Chatterton, M. (1975). Organisational Relationships and Processes in Police Work.
University of Manchester: Unpublished Thesis. 

Chatterton, M. (1983). Police Work and Assault Charges. In: M. Punch (ed.),
Control in the Police Organization. Cambridge: MIT Press, 194-221.

Clarke, J. & J. Newman (1997). The Managerial State: Power, Politics and Ideology
in the Making of New Welfare. London: Sage.

Commissie-Enschedé (1967). Slotrapport van de commissie van onderzoek Amster-
dam (onder voorzitterschap van Ch. J. Enschedé): Onderzoek naar de achter-
gronden van de ordeverstoringen te Amsterdam, september 1965/september
1966. Den Haag.

Coppes, R., F. de Groot & A. Sheerazi (1997). Politie en criminaliteit van Marok-
kaanse jongens. Een praktijkonderzoek. Deventer: Gouda Quint.

Cordner, G. & E.P. Biebel (2005). Problem-Oriented Policing in Practice. Crimino-
logy & Public Policy, 4 (2), 155-180.

Coser, L.A. & B. Rosenberg (eds.) (1977). Sociological Theory: A Book of Readings.
New York: Macmillan.

Critchley, T.A. (1978). A History of Police in England and Wales. London: Consta-
ble.

Croes, M. (2005). Leren van het verleden? Centraal of lokaal aangestuurde politie
in Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 47 (4): 395-401.

Crozier, M. (1964). The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago
Press.

Debonnet, C. (2010). Tinten van blauw: aanpak van multiculturaliteit binnen de
Britse en Nederlandse politie als inspiratiebron voor België. Universiteit Gent:
Masterscriptie Criminologische Wetenschappen.

Decorte, T. & D. Zaitch (red.) (2009). Kwalitatieve methoden en technieken in de
criminologie. Leuven/Den Haag: Acco.

Deelman, P. (2011). De opdracht van de politie. Verslag van een conferentie. Den
Haag: SMVP.

Dehn, R.D. (2001). Rethinking Democratic Accountability. Washington: Brookings.
Denkers, F.A.C.M. (1983). ‘Daar pakken ze je op’: emoties tussen rechtsstaat en

politie. Lelystad: Koninklijke Vermande.
Denkers, F.A.C.M. (2001). Moreel kompas van de politie. Den Haag: Ministerie van

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Politia Nova.
Denzin, N.K. (1970). The Research Act in Sociology. London: Butterworth.



Bibliografie 271

Devroe, E. (2010). Evidence based policing. Ook voor politie? In: E. de Wree et al.
(red.), Evidence based policing. Cahiers Politiestudies 17. Antwerpen: Maklu,
17-52.

Donselaar, J. van & P.R. Rodrigues (2004). Monitor racisme en extreem-rechts:
zesde rapportage. Amsterdam/Leiden: Anne Frank Stichting/Universiteit Leiden.

Drenth, G., J. Nayé & R. Bleijendaal (2008). ‘Kracht van meer dan geringe beteke-
nis’. Deel B: Sturing en toetsing van de politiële geweldsbevoegdheid. Apel-
doorn: Politie & Wetenschap.

Drewe, P. & G. Mik (1984). De Minderhedennota in tijdsperspectief. Economisch
Statistische Berichten, 69 (3469): 776-780.

Easton, M. et al. (2010a). Politiewerk in multiculturele buurten. De beeldvorming bij
burgers en agenten over de gemeenschapsgerichte politiezorg. In: M. Van Craen
(red.), Meer kleur op straat. Diversiteit en veiligheid in België en Nederland.
Brugge: Uitgeverij Vanden Broele, 45-78.

Easton, M. et al. (eds.) (2010b). Blurring Military and Police Roles. Den Haag:
Eleven International Publishing.

Eekelen, W.F. Van & E.R. Muller (2004). De krijgsmacht als zwaardmacht van de
staat. In: E.R. Muller et al. (red.), Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het
optreden. Alphen aan de Rijn: Kluwer, 11-25.

Elchardus, M. (2007). Sociologie: Een inleiding. Amsterdam: Pearson Education.
Elzinga, D.J. & J. Koopman (1998). Geschakelde politieke verantwoordelijkheid in

de organisatie van de Nederlandse politie. In: Elzinga, D.J. et al. (red.), Politie
en rechtsstaat. Naar een herijking van de politiewet. Deventer: Tjeenk Willink.

Emsley, C. (2000). The Policeman as Worker: A Comparative Study c. 1800-1940.
International Review of Social History, 45(1): 89-110.

Engbersen, G. & R. van der Veen (1992). De onbedoelde effecten van sociaal beleid.
Beleid en Maatschappij, 19 (5): 214-226.

Enhus, E. & P. Ponsaers (2005). Onmacht tot cultuurverandering. Politiehervorming
in België. Tijdschrift voor Criminologie, 47 (4): 345-354.

Entzinger, H. (1984). Het minderhedenbeleid: dilemma’s voor de overheid in Neder-
land en zes andere immigratielanden in Europa. Meppel/Amsterdam: Boom.

Ericson, R. (2007). Crime in an Insecure World. Cambridge: Polity Press.
Ericson, R. & K. Haggerty (1997). Policing the Risk Society. Oxford: Oxford

University Press.
Eriksen, T.H. (2002). Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives.

London: Pluto Press.
Esmeijer, L. & M. Luning (1978). Surinamers in de ogen van de Amsterdamse

Politie. In: F. Bovenkerk (red.), Omdat zij anders zijn: patronen van rasdiscrimi-
natie in Nederland. Meppel: Boom, 136-165.

Ewijk. A.R. van (2011). Diversity in Uniform. An Eploration of Diversity and a
Comparative Analysis of the Regional Police Forces in Catalonia and Utrecht.
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Dissertation Thesis.

Fermin, A.M.E. (1997). Nederlandse politieke partijen over minderhedenbeleid
1977-1995. Amsterdam: Thesis Publishers.

Ferrell, J. et al. (2004). Cultural Criminology Unleashed. London: The Glasshouse
Press.

Ferrell, J., K. Hayward & J. Young (2008). Cultural Criminology: An Invitation. Los
Angeles: Sage.



Bibliografie272

Fijnaut, C.J.C.F. (2007a). De geschiedenis van de Nederlandse politie. Een staats-
instelling in de maalstroom van de geschiedenis. Amsterdam: Boom.

Fijnaut, C.J.C.F. (2007b). De geschiedenis van de Nederlandse politie. Amsterdam:
Boom.

Fijnaut, C.J.C.F. (2007c). De komende politieorganisatie: de voorlaatste halte op de
weg naar het Korps Nederlandse Politie. In: C.J.C.F. Fijnaut et al. (red.), Politie.
Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, 109-140.

Fijnaut, C.J.C.F. et al. (1995). Deelonderzoek IV, Lokale onderzoeken Amsterdam,
Arnhem, Nijmegen en Enschede. In: Enquêtecommissie Opsporingsmethoden,
Inzake opsporing, Bijlage XI, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 24072, nr. 20:
1-160.

Fijnaut, C.J.C.F. et al. (red.) (2007). Politie. Studies over haar werking en organisa-
tie. Deventer: Kluwer.

Furedi, F. (2006). Culture of Fear Revisited. Risk-Taking and the Morality of Low
Expectations. London: Continuum.

Garland, D. (2000). The Culture of High Crime Societies: Some Preconditions of
Recent ‘Law and Order’ Policies. British Journal of Criminology, 40 (3): 347-
375.

Garland, D. (2002). The Culture of Control. Crime and Social Order in Contempo-
rary Society. Chicago: University of Chicago Press.

Gastelaars, M. (2009). The Public Services under Reconstruction. Client experi-
ences, professional practices, managerial control. London: Routledge.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic
Books.

Geertz, C. (1988). Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford:
Stanford University Press.

Gemeente Amersfoort (2007). Amersfoort Vernieuwt. Kruiskamp Krachtwijk
Actieplan. Amersfoort.

Gemeente Amersfoort (2009). Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Stadspeiling
2009. Amersfoort.

Gemeente Deventer (2005a). Statistisch Jaarboek 2005. Deventer.
Gemeente Deventer (2005b). Ontwikkelingsvisie Wijkvernieuwing Rivierenwijk.

Deventer.
Gemeente Deventer (2008). Wijkvernieuwing Rivierenwijk. Stedenbouwkundig plan.

Deventer.
Gemeente Deventer (2009). Monitor Veiligheid. Resultaten van onderzoek naar de

veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009. Deventer.
Gemeente Deventer (2011a). Statistisch Jaarboek Deventer 2011. Deventer.
Gemeente Deventer (2012). Statistisch Zakboek Deventer 2012. Deventer.
Gemeente Deventer/Rentree (2007a). Wijkactieplan Rivierenwijk. Een extra impuls.

Deventer.
Gemeente Deventer/Rentree (2007b). Rivierenwijk Krachtwijk! Sociaal Programma

Rivierenwijk 2008-2011. Deventer.
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern

Age. Cambridge: Polity Press.
Giddens, A. (2009). Sociology. Cambridge: Polity Press.
Ginkel, R. van (1997). Notities over Nederlanders. Antropologische reflecties.

Amsterdam: Boom.



Bibliografie 273

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Double-
day.

Goldstein, H. (1979). Improving Policing: A Problem-Oriented Approach. Crime &
Delinquency, 33 (1): 31-52.

Gouldner, A.W. (1954). Patterns of Industrial Bureaucracy. New York: Free Press.
Gowricharn, R. (2006). De multiculturele samenleving. Van kritiek zonder context

naar een redelijk debat. In: R. Gowricharn (red.), Falende instituties. Negen
heikele kwesties in de multiculturele samenleving. Utrecht: FORUM / Uitgeverij
de Graaff, 9-15.

Graaf, B. de (2010). Veilig wonen in een glazen huis? ‘Securitisering’ van de
samenleving en het welzijn van het volk. In: G.J. Spijker (red.), Vrijheid. Een
christelijk-sociaal pleidooi. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 166-
180.

Graaff, M. de & R. van der Wal (2011). On the Shoulders of their Predecessors.
Striving for Diversity in the Dutch Police. Den Haag: Politietop Divers.

Gruijter, M. de, E. Smits van Waesberghe & H. Boutellier (2010). ‘Een vreemde in
eigen land’. Boze autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de overheid.
Amsterdam: Uitgeverij Aksant.

Guest, R. (1962). Managerial Success in Complex Organizations. American Journal
of Sociology, 68 (1): 47-56.

Gunther Moor, L. & J. Veldhuis (2010). Openbare orde en rechtshandhaving in
multiculturele buurten: ontwikkelen van actief burgerschap. Dordrecht: SMVP.

Gunther Moor, L., I. Bakker & G. Brummelkamp (1998). Evaluatie Politiewet 1993.
Een breedte-onderzoek. Den Haag: Vuga.

Haas, S. de et al (2007). Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de
Nederlandse politie anno 2006. Utrecht/Delft: Rutgers Nisso Groep/Uitgeverij
Eburon.

Halliday, S. et al. (2009). Street-Level Bureaucracy, Interprofessional Relations, and
Coping Mechanisms: A Study of Criminal Justice Workers in the Sentencing
Process. Law & Policy, 31(4): 405-428.

Hammersley, M. & P. Atkinson (1995). Ethnography: Principles in Practice (2e
druk). New York: Routledge.

Hammersley, M. & P. Atkinson (2007). Ethnography: Principle in Practice (3e
druk). New York: Routledge.

Hart, H. ’t et al. (red.) (1998). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom.
Hobsbawm, E. & T. Ranger (eds.) (1983). The Invention of Tradition. Cambridge:

Cambridge University Press.
Holdaway, S. (1977). Changes in Urban Policing. British Journal of Sociology, 28

(2): 119-137.
Holdaway, S. (1983). Inside the British Police. A Force at Work. Oxford: Blackwell.
Holdaway, S. & M. O’Neill (2007). Where has all the racism gone? Views of racism

within constabularies after Macpherson. Ethnic and Racial Studies, 30 (3): 397-
415.

Hooft van Huijsduijnen, J. & F. Legerstee (2011). Bewonerspeilingen aandachtswij-
ken. Rapportage 2011 – resultaten per gemeente. Den Haag/Delft: Ministerie van
Binnenlandse Zaken/ABF Research.

Hoogenboom, A.B. (2006). Operationele betrokkenheid. Prestatiesturing en be-
drijfsvoering Nederlandse politie. Den Haag: Elsevier Overheid.



Bibliografie274

Hoogenboom, A.B. (2009a). Dingen veranderen en blijven gelijk. Justitiële Verken-
ningen, 35(1): 63-77.

Hoogenboom, A.B. (2009b). Bringing the police back in. Notes on the lost & found
character of the police in police studies. Amsterdam/Dordrecht: Vrije Universi-
teit/SMVP.

Hoogenboom, A.B. (2009c). De psychologische black box: liegen (zelf)bedrog en
vertrouwen in de rechtshandhaving. In: A.B. Hoogenboom, De publiecke saeck.
Politie en veiligheid in een verwilderde wereld. Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers, 87-136.

Hoogenboom, A.B. (2009d). Gevaarlijker dan roken. In: A.B. Hoogenboom, De
publiecke saeck. Politie en veiligheid in een verwilderde wereld. Den Haag:
Boom Juridische Uitgevers, 189-192.

Hoogenboom, A.B. (2011). ‘Er zijn’: bouwstenen van een politietheorie. In:
P. Deelman (red.), De opdracht van de politie. Verslag van een conferentie. Den
Haag: SMVP, 113-146.

Hoogenboom, A.B. & R. Bos (2011). Zit jij al op Facebook? Column SMVP, mei
2011.

Hoogewoning, F.C. (1993). Van driehoeksoverleg tot wijkagent. De politie in
overleg over sociale veiligheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Arnhem:
Gouda Quint.

Hopkins Burke, R.D. (2004). Hard Cop, Soft Cop: Dilemmas and Debates on
Contemporary Policing. Cullompton: Willan Press. 

Huberts, L.W.J.C. (2005). Nog één keer. Over blinde vlekken in de politiepraktijk en
de politiewetenschap. Amsterdam: Vrije Universiteit, afscheidsrede.

Huberts, L.W.J.C. et al. (2004). Paradoxaal politiebestel. Burgemeesters, openbaar
ministerie en politiechefs over de sturing van de politie. Zeist: Kerckebosch.

Huberts, L.W.J.C., M.E.D. Lamboo & P. van Reenen (2007). Politiële integriteit en
ethiek. In: C.J.C.F. Fijnaut et al. (red.), Politie. Studies over haar werking en
organisatie. Deventer: Kluwer, 655-681.

Huijnk, W. & J. Dagevos (2012). Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie
van niet-westerse migranten in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2008a). Informatiegestuurde Politie. Den
Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2008b). De Staat van het Nederlandse
politieonderwijs 2007. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2009). Diversiteit bij de politie. Den Haag:
Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2010). Politieonderwijs, kwaliteit afgestu-
deerden geborgd? Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Inspectie Veiligheid en Justitie (2012). De Staat van het Nederlandse politieonder-
wijs 2011. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Janssen, J.H.L.J. (2011). Politie en wetenschap. Tijdschrift voor Criminologie, 53
(2): 163-172.

Jochems, M.P.C.M. et al. (2006). Op prestaties gericht. Over de gevolgen van
prestatiesturing en prestatieconvenanten voor sturing en uitvoering van het
politiewerk. Den Haag: Elsevier Overheid.



Bibliografie 275

Jonkers, P. (2003). Diskwalificatie van wetgeving. De totstandkoming en uitvoering
van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Wbeea).
Amsterdam: Aksant.

Kagan, R.A. (1978). Regulatory Justice. Implementing a wage-price freeze. New
York: Russel Sage Foundation.

Kanter, R.M. & B. Stein (1986). A Tale of ‘O’. On Being Different in an Organiza-
tion. New York: Harper & Row.

Kelling, G.L. & J.Q. Wilson (1982). Broken Windows: The Police and Neighbor-
hood Safety. Athlantic Monthly, March 1982. 

Kempen, R. (2003). Stad, buurt en beleid. Over verdeelde steden en gedeelde
buurten. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Kickert, W.J.M. (2008). The Study of Public Management in the Netherlands.
Managing Complex Networks and Public Governance. In: W. Kickert (ed.), The
Study of Public Management in Europe and the US. A Comparative Analysis of
National Distinctiveness. New York: Routledge, 122-143.

Kimpe, S. de (2006). Het woord is aan de korpschef. Een onderzoek naar het profiel
en het discours van de Vlaamse korpschef van de lokale politie. Brugge: Vanden
Broele.

Kleijer-Kool, L. (2008). Handhavers van de vrede of heroveraars? Politiestijlen en
conflictpotentieel in Nederlandse multiculturele achterstandswijken. Den Haag:
Boom Juridische Uitgevers.

Kleijer-Kool, L. (2012). Etniciteit en spanningen in de buurt. In: L. Gunther Moor,
H. Moors & R. Witte (red.), Spanningen in de buurt. Den Haag: SMVP, 37-40.

Kleinhans, R.J. (2005). Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting.
Delft: DUP Science.

Kleuver, E.E. de (2007). Prestatieafspraken met de politie: van kritiek naar waarde-
ring. In: C.J.C.F. Fijnaut et al. (red.), Politie. Studies over haar werking en
organisatie. Deventer: Kluwer, 213-234.

Knol, F. (2005). Wijkkwaliteiten. De kwaliteit van de fysieke woonomgeving 1994-
2002. Den Haag: SCP.

Knol, F., G. Marlet & J. Singelenberg (2006). Kanskaart van Nederland. Rotterdam:
SEV.

Koning, B. de (2010). Operatie blauw. Weg met de bureaucratie bij de Nederlandse
politie. Amsterdam: Balans.

Kool, W. de (2007). Mission Impossible? Het signaleren van islamitisch radicalisme
en terrorisme door Nederlandse wijkagenten. Tijdschrift voor de Politie, 69 (3):
4-8.

Koopman, J. (1998). De democratische inbedding van de regionale politie. Deven-
ter: Kluwer.

Kop, N. et al. (1997). Politie en publiek: Een onderzoek naar de interactie politie-
publiek tijdens de surveillancedienst. Deventer: Gouda Quint.

Kop, N. (1999). Blauw licht in het donker. Een onderzoek naar burn-out van en
conflictbehandeling door politieagenten. Enschede: Febodruk.

Kop, N. & M.C. Euwema (2007). Conflict op straat: strijden of mijden? Marokkaan-
se en Antilliaanse jongeren in interactie met de politie. Den Haag/Apeldoorn:
Reed Business/Politie & Wetenschap.



Bibliografie276

Kop, N., M.C. Euwema & P. de Paauw (2008). Oogklep of open vizier? Voorberei-
ding van agenten in opleiding op het multiculturele vakmanschap. Apeldoorn:
Politie & Wetenschap.

Korf, D.J. (2003). De politie. In: F. Bovenkerk et al. (red.), Multiculturaliteit in de
strafrechtspleging. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 101-111.

Korf, D.J. & H. Verbraeck (1993). Dealers en dienders. Amsterdam: Criminologisch
Instituut Bonger.

Korf, D.J. et al. (2007). Boefjes of briljantjes. Over de effecten van criminaliteitspre-
ventie bij allochtone jongeren. Utrecht/Rotterdam: FORUM/Uitgeverij Ger
Guijs.

Kort, J. (2010). Politie zijn voor iedereen: ideaal en realiteit. Over de invloed van
Politie in Verandering na de reorganisatie van 1994. Universiteit Twente:
Bachelorthesis.

Koster, M. de (2010). De verhouding politie-bevolking in historisch perspectief.
Wederzijdse afhankelijkheid en stilzwijgende contracten. Justitiële Verkennin-
gen. Actuele justitiethema’s in historisch perspectief, 36 (2): 81-93.

Kottak, C.P. (2000). Anthropology. The Exploration of Human Diversity. Boston:
McGraw-Hill Higher Education.

Kuiper, J. (2000). Eigen ruimte voor de politie. In: L. Gunther Moor & K. van der
Vijver (red.), Het gezag van de politie. Dordrecht: SMVP, 69-80.

Kuipers, G.M.M. (2001). Goede humor, slechte smaak. Een sociologie van de mop.
Meppel: Boom.

Kuipers, G.M.M. (2005). De strenge regels van de etnische grap: over de gevaren en
de noodzaak van humor in een multiculturele samenleving. Migrantenstudies,
21(4): 194-204.

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (2005). LECD Beleidsplan diversiteit
Nederlandse politie 2005-2007. Apeldoorn: LECD.

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (2006a). Jaarverslag 2005: Het jaar van de
overtuiging. Apeldoorn: LECD.

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (2006b). Referentiekader I. Apeldoorn:
LECD.

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (2008a). Jaarverslag 2007: Het jaar van het
Multiculturele Vakmanschap. Apeldoorn: LECD.

Landelijke ExpertiseCentrum Diversiteit (2008b). Politie voor éénieder. Een
eigentijdse visie op diversiteit. Apeldoorn/Den Haag: LECD/Raad van Hoofd-
commissarissen.

Landelijke ExpertiseCentrum Diversiteit (2011). Jaarverslag 2010: Gelijkwaardig-
heid in diversiteit. Op weg naar sterker blauw. Apeldoorn: LECD.

Landelijke ExpertiseCentrum Diversiteit (2012). Jaarverslag 2011: Op weg naar
duurzame diversiteit in politievakmanschap. Apeldoorn: LECD.

Lans, J. van der et al. (2011). Eindrapportage visiatie wijkenaanpak Deventer
Rivierenwijk. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lapeyronnie, D. (2008). Ghetto Urbain. Ségrégation, Violence, Pauvreté en France
ajourd’hui. Parijs: Robert Laffont.

Lentfert, B. (2009). Sturen onder invloed. De invloed van de (bestuurlijke) taakom-
geving op politieorganisaties. Twente: Masterscriptie Universiteit Twente.



Bibliografie 277

Leun, J. van der et al. (2010). Criminaliteit, migratie en etniciteit. Nieuwe richtingen
binnen een complex en beladen onderzoeksterrein. Tijdschrift voor Criminologie,
52 (2): 107-121. 

Lipsky, M. (1980). Streetlevel bureaucracy: Dilemmas of the individual in public
services. New York: Russell Sage Foundation.

Loyens, K. (2009). Occupational Culture in Policing Reviewed: A Comparison of
Values in the Public and Private Police. International Journal of Public Adminis-
tration, 32 (6): 461-490.

Loyens, K. & J. Maesschalk (2010). Toward a Theoretical Framework for Ethical
Decision Making of Street-Level Bureaucracy: Existing Models Reconsidered.
Administration & Society, 42 (1): 66-100.

Maanen, J. van (1975). Police Socialization: A Longitudinal Examination of Job
Attitudes in an Urban Police Department. Administrative Science Quarterly, 20
(2): 207-228.

Maesschalck, J. (2009). Methodologische kwaliteit in het kwalitatief criminologisch
onderzoek. In: T. Decorte & D. Zaitch (red.). Kwalitatieve methoden en technie-
ken in de criminologie. Leuven/Den Haag: Acco, 120-145.

Manning, P.K. (1977). Police Work. The Social Organization of Policing. Cam-
bridge: MIT Press.

Marijnen, M.J.H. (2012). Onafhankelijk onderzoek LECD. Apeldoorn: Politieacade-
mie.

Maso, I. & A. Smaling (1998). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amster-
dam: Boom.

Meerdinkveldboom, M. et al. (2009). Burgeringrijpen. Een onderzoek naar ingrijpen
door burgers bij situaties van (dreigende) criminaliteit en overlast. Dordrecht:
SMVP.

Meershoek, G. (1999). Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de
bezetting. Amsterdam: Van Gennep.

Meershoek, G. (2000). Blauw blauw: Het tanend gezag van de politie. In: L. Gunther
Moor & K. van der Vijver (red.), Het gezag van de politie. Dordrecht: SMVP,
81-102.

Meershoek, G. (red.) (2009). Politiestudies: terugblik en vooruitzicht. Een bundel
essays voor Kees van der Vijver. Dordrecht: SMVP.

Meershoek, G. (2010). Wat de politie nu te doen staat: gericht, zichtbaar en correct
optreden. In: B. van Stokkom et al. (red.), De politie en haar opdracht: de kern-
takendiscussie voorbij. Apeldoorn: Maklu, 163-178.

Merchant, K.A. & W.A. van der Stede (2003). Management Control Systems:
Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Harlow: Prentice Hall.

Merton, R.K. (1957). Bureaucratic Structure and Personality. In: R.K. Merton, Social
Theory and Social Structure. Glencoe: Free Press, 195-206.

Meulen, M. van der (2009). Achter de schermen. Vakontwikkeling en professionali-
sering van publieke managers in de zorg en bij de politie. Delft: Eburon Acade-
mic Publishers.

Meulen, M. van der (2010). Professionalisering van politieleiders in Nederland:
Strijd om sturing. In: L. Bisschop et al. (red.), Politieleiderschap. Cahiers
Politiestudies 14. Antwerpen: Maklu, 211-230.



Bibliografie278

Ministerie van Binnenlandse Zaken (1983). Minderhedennota. Den Haag: Tweede
Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1982-1983, 16102, nrs. 20-21.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (1986). Politie en allochtonen. Werving, selectie
en opstapcursus voor Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en andere
allochtone kandidaten. Den Haag: Staatsuitgeverij.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (1993). Voorkeursbeleid bij de Overheid. Een
tussentijdse evaluatie van het Vervolgbeleid Positieve Actie voor Vrouwen en het
Tweede EMO-plan. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (1996a). Een kleurrijk korps. Politie in een
multiculturele samenleving. Den Haag: Directie Politie, Ministerie van Binnen-
landse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (1996b). Politie en Diversiteit 1996-2000. Den
Haag: Directie Politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2000). Werkplan Diversiteit Politie 2001-2005.
Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2007a). Landelijk Kader Nederlandse Politie
2007. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2007b). Samenwerkingsafspraken diversiteit bij
de politie 2008-2011. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2008). Jaarverslag Nederlandse Politie 2007.
Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (2009). Jaarverslag Nederlandse Politie 2008.
Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Justitie (2005a). Nota radicalisme en radicalisering. Den Haag:
Ministerie van Justitie, Directie Algemene Justitiële Strategie.

Ministerie van Justitie (2005b). Nota weerbaarheid en integratiebeleid. Den Haag:
Ministerie van Justitie, Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden.

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011a). Uitvoeringsprogramma Vorming
Nationale Politie. Den Haag (31 maart 2011).

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011b). Programmaplan Nationale Politie:
Waakzaam en Dienstbaar. Den Haag (19 september 2011).

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011c). Jaarverslag Nederlandse Politie 2010.
Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2012). Jaarverslag Nederlandse Politie 2011.
Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ministerie van VROM (1977). Derde Nota over de ruimtelijke ordening. Deel 2:
Verstedelijkingsnota. Tweede Kamer der Staten-Generaal, zittingsjaar 1976-
1977, 13754, nrs.10-11.

Ministerie van VROM (2003). Nieuwbouw en herstructurering. Doorstroming en
dynamiek in nieuwe en oude wijken. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Ministerie van VROM (2007a). Actieplan Krachtwijken. Van Aandachtswijk naar
Krachtwijk. Den Haag: Ministerie van VROM/WWI.

Ministerie van VROM (2007b). Aanpak Wijken. Bijlage 1. De indicatoren van de
aandachtswijken. Tweede Kamer der Staten-Generaal, zittingsjaar 2006-2007,
30995, nr.2.

Ministerie van VROM (2009a). Eigentijds omgaan met woonwagenbewoners.
Opmaat naar normalisatie. Den Haag: Ministerie van VROM.



Bibliografie 279

Ministerie van VROM (2009b). Bijlage 1. Rangorde 40 wijken. Tweede Kamer der
Staten-Generaal, zittingsjaar 2008-2009, 30995, nr.66.

Ministerie van VROM/Gemeente Amersfoort (2007). Charter Amersfoort. Betreffen-
de de aanpak van Kruiskamp. Den Haag: Ministerie van VROM/WWI.

Mok, A.L. (1973). Beroepen in actie: bijdragen tot een beroepensociologie. Meppel:
Boom.

Moors, H. & R. Witte (2011). Voorbij het incident. Naar een cultuurhistorische
benadering van lokale spanningen. In: B. van Stokkom et al. (red.), Social
disorder. Cahiers Politiestudies 18. Antwerpen: Maklu, 35-52.

Moskos, P. (2008). Cop in the Hood. My Year Policing Baltimore’s Eastern District.
Princeton: Princeton University Press.

Mouhanna, C. (2008). The Failure of ‘Ilotage’ and ‘Police de Proximité’ Systems to
withstand ‘Law and Order’ Rhetoric in Contemporary France. In: T. Williamson
(ed.), The Handbook of Knowledge-Based Policing. Current Conceptions and
Future Directions. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 79-94.

Muir, W.K. (1977). Police: Streetcorner Politicians. Chicago: University of Chicago
Press.

Muller, E. (2004). De politie in het veiligheidsbestel. In: F. Vlek et al. (red.), Uit
balans: politie en bestel in de knel. Apeldoorn/Zeist: Politie en Weten-
schap/Uitgeverij Kerckebosch, 15-35.

Nap, J. (2007). Goed politiewerk: leren ontwikkelen vanuit de praktijk. Het Tijd-
schrift voor de Politie, 69 (10): 24-32.

Nap, J. (2010). Het goede handhaven. In: B. van Stokkom et al. (red.), De politie en
haar opdracht: de kerntakendiscussie voorbij. Apeldoorn: Maklu, 205-218.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (2006). Terrorismebestrijding op lokaal
niveau. Den Haag.

Neuteboom, P.C.J. & P.A.L. Ducheine (2007). Krijgsmacht, politie en nationale
veiligheid: The Peel’s Principles of Policing Revisited. In: C.J.C.F. Fijnaut et al.
(red.), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer,
1119-1156.

Noordegraaf, M. & K. Buijnink (2010). Ontwikkeling van politieleiders: trends en
toekomst. In: L. Bisschop et al. (red.), Politieleiderschap. Cahiers Politiestudies
14. Antwerpen: Maklu, 231-248.

Noorloos, L.M. van (2011). Hate Speech Revisited. A comparative and historical
perspective on hate speech law in the Netherlands and England & Wales.
Antwerpen: Intersentia.

O’Brien, M. (2005). What is Cultural about Cultural Criminology? British Journal
of Criminology, 45 (5): 599-612.

Os, P. van (2006). Referentiekader Gebiedsgebonden politie. Apeldoorn: Politieaca-
demie.

Osborne, D. & T. Gaebler (1992). Reinventing Government. How the Entrepre-
neurial Spirit is transforming the Public Sector. New York: Penguin.

Oude Breuil, B.C. (2005). De Raad voor de Kinderbescherming in een multiculturele
samenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Oude Breuil, B.C. (2011). Alles stroomt...? Over ‘cultuur’ in de culturele criminolo-
gie. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 1 (0): 18-33.

Peijster, C.N. (1978). De welzijnscomponent in de politietaak. Tijdschrift voor de
Politie, 40 (7/8): 365-371.



Bibliografie280

Pfiffner, J.P. (2004). Traditional Public Administration versus The New Public
Management: Accountability versus Efficiency. In: Benz, A., H. Siedentopf &
K.P. Sommermann (eds.), Institutionenwandel in Regierung und Verwaltung.
Berlin: Duncker & Humblot, 443-454. 

Poel, S. van der (1982). Wolf in schaapsvacht. Een verslag over onderzoek bij de
politie. In: C. Bouw et al. (red.), Hoe weet je dat? Wegen van sociaal onderzoek.
Amsterdam: De Arbeiderspers, 143-161.

Poel, S. van der (1983). Bij gebrek aan beter. Vrouwen bij de Amsterdamse politie.
Amsterdam: De Arbeiderspers.

Poel, S. van der (1998). De vulkanische relatie tussen overheid en woonwagenbewo-
ners. Tijdschrift voor Criminologie, 40 (3): 234-256.

Poelert, B. (2006). Van diversiteit als social issue naar multiculturele competenties.
Het Tijdschrift voor de Politie, 68 (10): 25-29.

Politie Utrecht (2011). Jaarverslag 2010 Politie Utrecht. Utrecht.
Politietop Divers (2011a). Factsheet 2011. Den Haag: Politietop Divers.
Politietop Divers (2011b). Hoe staat het met het aandeel allochtonen in de politie-

top? Den Haag: Politietop Divers.
Ponsaers, P. (2001). Reading about ‘community (oriented) policing’ and police

models. Policing: An International Journal of Police Strategies and Manage-
ment, 24 (4): 470-496.

Ponsaers, P. (2010). Politieonderzoek, of caleidoscoop zonder lichtinval. In: K. van
der Vijver & P. Deelman (red.), De verantwoordelijkheid voor veiligheid.
Dordrecht: SMVP, 51-76.

Ponsaers, P. & L. Gunther Moor (red.) (2007). Reassurance policing: concepten en
receptie. Brussel: Politeia.

Ponsaers, P., C. Tange & L. Van Outrive (eds.) (2009). Regards sur la police
– Insights on police. Un quart de siècle de recherche sur la police en Europe et
dans le monde anglo-saxon – Quarter of a century research on police in Europe
and the anglo-saxon world. Bruxelles/Brussels: Bruylant.

Projectgroep Organisatiestructuren (1977). Politie in verandering: een voorlopig
theoretisch model. Den Haag: Staatsuitgeverij.

Punch, M. (1978). Backstage: Observing Police Work in Amsterdam. Urban Life.
A Quarterly Journal of Ethnographic Research, 7 (3): 309-335.

Punch, M. (1979). Policing the Inner City: A Study of Amsterdam’s Warmoesstraat.
London: Macmillan.

Punch, M. (1983). De Warmoesstraat. Politiewerk in de binnenstad. Een etnogra-
fische studie van politiewerk in Amsterdam. Deventer: Van Loghum Slaterus.
(vertaling van Engelse uitgave uit 1979).

Punch, M. (2009a). Police Corruption. Deviance, Accountability and Reform in
Policing. Cullompton: Willan Publishing.

Punch, M. (2009b). Research and policing in the age of the smart cop. In: G. Meers-
hoek (red.), Politiestudies: terugblik en vooruitzicht. Een bundel essays voor
Kees van der Vijver. Dordrecht: SMVP, 81-102.

Punch, M. & T. Naylor (1973). The Police: A Social Service. New Society, 17 (554):
358-361.

Punch, M., C.D. van der Vijver & O. Zoomer (2002). Dutch ‘COP’: Developing
community policing in The Netherlands. Policing: An International Journal of
Police Strategies and Management, 25 (1): 60-79.



Bibliografie 281

Punch, M., B. Hoogenboom & T. Williamson (2005). Paradigm Lost: The Dutch
Dilemma. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 38 (2): 268-
281.

Putnam, R.D. (ed.) (2002). Democracies in flux: The evolution of social capital in
contemporary society. New York: Oxford University Press.

Rath, J. (1991). Minorisering: de sociale constructie van ‘etnische minderheden’.
Amsterdam: Sua.

Reenen, P. van (2004). Politie-ethiek: buiten eensgezind, binnen verdeeld. In: B. van
Stokkom & L. Gunther Moor, Onoprechte handhaving? Prestatiecontracten,
beleidsvrijheid en politie-ethiek. Dordrecht: SMVP, 57-70.

Reiner, R. (1978). The Blue-Coated Worker. A Sociological Study of Police Union-
ism. Cambridge: Cambridge University Press.

Reiner, R. (2000). The Politics of the Police (3rd ed.). Oxford: Oxford University
Press.

Reiner, R. (2010). The Politics of the Police (4th ed.). Oxford: Oxford University
Press.

Reiss, A.J. (1971). The Police and the Public. New Haven: Yale University Press.
Reuss-Ianni, E. (1983). Two Cultures of Policing. Street Cops and Management

Cops. New Brunswick: Transaction Books.
Reuss-Ianni, E. & F.A.J. Ianni (1983). Street Cops and Management Cops: The Two

Cultures of Policing. In: M. Punch, Control in the Police Organization. Cambrid-
ge: MIT Press, 251-274.

RIGO Research en Advies (2011). Waterbedeffecten van het wijkenbeleid. 2008-
2010 Eerste herhalingsmeting. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van BZK/WWI
/ RIGO.

Rijkschroeff, R., J.W. Duyvendak & T. Pels (2003). Bronnenonderzoek Integratie-
beleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Ritzer, G. (1993). The McDonaldization of Society: An Investigation into the
Changing Character of Contemporary Social Life. Thousand Oaks: Pine Forge
Press.

Rosenthal, U. (2007). Politie en staat. In: C.J.C.F. Fijnaut et al. (red.), Politie.
Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, 19-44.

Rosenthal, U. & E.J. van der Torre (2007). Politiemanagement. In: C.J.C.F. Fijnaut
et al. (red.), Politie. Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer,
287-311.

Rosenthal, U. et al. (1998). Evaluatie Politiewet 1993. Een diepteonderzoek. Den
Haag: Vuga.

Rubinstein, J. (1973). City Police. New York: Farrar, Strauss & Giroux.
Sandfort, T. & I. Vanwesenbeeck (2000). Omgangsvormen, werkbeleving en

diversiteit bij de Nederlandse politie. Delft: Eburon.
Scarman, Lord (1981). The Brixton Disorders 10-12 April 1981. London: Her

Majesty’s Stationary Office.
Scheffer, P. (2000). Het multiculturele drama. NRC Handelsblad. 29 januari 2000.
Scholte, R. (2008). Burgerparticipatie in veiligheidsprojecten. Een empirische

verkenning. In: H. Boutellier & R. van Steden (red.), Veiligheid en burgerschap
in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 223-241.



Bibliografie282

Schuilenburg, M. (2008). De paradox van het voorzorgsbeginsel. Over ‘unk-unk’ en
uitsluiting. In: D. Siegel et al. (red.), Culturele criminologie. Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers, 57-67.

Schuilenburg, M. et al. (2011). Over cultuur en criminaliteit. Tijdschrift over Cultuur
& Criminaliteit, 1 (0): 3-17.

Schwitters, R.J.S. (2008). Recht en samenleving in verandering. Een inleiding in de
rechtssociologie. Deventer: Kluwer.

Shusta, R.M. et al. (1995). Multicultural Law Enforcement. Strategies for Peace-
keeping in a Diverse Society. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Siegel, D., F. van Gemert & F. Bovenkerk (red.) (2008). Culturele criminologie. Den
Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Sitalsing, M. & P. Slort (2008). Diversiteitsbeleid: een kwestie van doen! Het
Tijdschrift voor de Politie, 70 (6): 30-32. 

Skogan, W.G. (2008). An Overview of Community Policing: Origins, Concepts and
Implementation. In: T. Williamson (ed.), The Handbook of Knowledge-Based
Policing. Current Conceptions and Future Directions. West Sussex: John Wiley
& Sons Ltd, 43-57.

Skogan, W.G. & S.M. Hartnett (1997). Community Policing, Chicago Style. New
York/Oxford: Oxford University Press.

Skolnick, J.H. (1965). Justice without Trial. Law Enforcement in Democratic
Society. Berkeley: University of California.

Slechte, H. (2010). Geschiedenis van Deventer. Zutphen: Walburg Pers.
Smets, L. et al. (red.) (2012). Professionalisering en socialisatie. Cahiers Politie-

studies 22. Antwerpen: Maklu.
Sociaal Economische Raad (1987). Advies werkgelegenheid etnische minderheden.

Den Haag: SER.
Spelier, R. (2011). Onderweg naar nationale politie?! Een reconstructie van de

besluit- en beleidsvorming in de periode 1993-2010 over het politiebestel in
Nederland. Utrecht: Kennispunt Recht, Economie, Bestuur en Organisatie,
Universiteit Utrecht.

Staring, R. & R. van Swaaningen (2009). Naar een kwalitatieve criminologie. De
relatie tussen theorie, onderzoeksvragen en methode. In: T. Decorte & D. Zaitch
(red.). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven/Den
Haag: Acco, 33-72.

Stokkom, B. van (2005). Beledigd in Amsterdam. Verbaal geweld tussen politie en
publiek. Deventer: Kluwer.

Stokkom, B. van (2008a). Bange burgers, doortastende dienstverleners. Voorbij de
retoriek van burgerschap en zelfredzaamheid. In: H. Boutellier & R. van Steden
(red.), Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers, 267-289.

Stokkom, B. van (2008b). Triviale, reductionistische en verkennende vormen van
criminologie. Hoe collectieve strafverlangens te bestuderen? In: D. Siegel, F. van
Gemert & F. Bovenkerk (red.), Culturele criminologie. Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers, 235-247.

Stokkom, B. van (2010). Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschap-
pelijke verruwing. Amsterdam: Boom.

Stol, W.Ph. et al. (2004). Politiestraatwerk in Nederland. Noodhulp en gebiedswerk:
inhoud, samenhang, verandering en sturing. Zeist: Kerckebosch.



Bibliografie 283

Straver, R., R. Ulrich & I. van Duijneveldt (2009). Integratie van Nederlandse
politie in wijken, netwerken en lokaal bestuur. Dordrecht: SMVP.

Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional
Approaches. The Academy of Management Review, 20 (3): 571-610.

Svensson, J., H. Sollie & S. Saharso (2011). Proactief handhaven en gelijk behande-
len. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.

Swaan, A. de (1982). De mens is de mens een zorg: opstellen 1971-1986. Amster-
dam: Meulenhoff.

Swaaningen, R. van (2004). Veiligheid in Nederland en Europa. Een sociologische
beschouwing aan de hand van David Garland. Justitiële Verkenningen 30 (7): 9-
23.

Swaaningen, R. van (2008). Culturele criminologie en het kritische perspectief. In:
D. Siegel et al. (red.), Culturele criminologie. Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers, 23-38.

Talsma, E. (2007). Zelfevaluatie diversiteit. District Eemland zuid. Politie Utrecht.
Tankeren, M.H.M. (2010). Het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie: wat er

is en wat ertoe doet. Apeldoorn: Politie & Wetenschap.
Terpstra, J. (2002). Sturing van politie en politiewerk: een verkennend onderzoek

tegen de achtergrond van een veranderende sturingscontext en sturingsstijl.
Zeist: Kerckebosch.

Terpstra, J. (2004a). Veiligheid en laatmoderniteit: veranderingen in veiligheids-
beleid en de zorg om veiligheid. Beleid en Maatschappij, 31 (3): 153-162.

Terpstra, J. (2004b). Lokale inbedding van de Nederlandse politie: stand van zaken
en overzicht. In: F. Vlek et al. (red.), Uit balans: politie en bestel in de knel.
Apeldoorn/Zeist: Politie en Wetenschap/Uitgeverij Kerckebosch, 59-80.

Terpstra, J. (2008a). Burgers in veiligheid. Lokale netwerken en buurtcoalities. In:
H. Boutellier & R. van Steden (red.), Veiligheid en burgerschap in een netwerk-
samenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 243-265.

Terpstra, J. (2008b). Wijkagenten en hun dagelijks werk. Een onderzoek naar de
uitvoering van gebiedsgebonden politiewerk. Den Haag/Apeldoorn: Reed
Business/Politie & Wetenschap.

Terpstra, J. (2009). Politiecultuur en politiepraktijken. Empirische en theoretische
kanttekeningen bij een kernbegrip. In: G. Meershoek, Politiestudies: terugblik
en vooruitzicht. Een bundel essays voor Kees van der Vijver. Dordrecht: SMVP,
133-152.

Terpstra, J. (2010). Het veiligheidscomplex. Ontwikkelingen, strategieën en verant-
woordelijkheden in de veiligheidszorg. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Terpstra. J. (2011). Community Policing in Practice: Ambitions and Realization.
Policing, 4 (1): 64-72.

Terpstra, J. & D. Schaap (2011). Politiecultuur: een empirische verkenning in de
Nederlandse context. Proces, 90 (4): 183-196.

Terpstra, J., B. van Stokkom & L. Gunther Moor (2010). Inleiding: de opdracht van
de politie. In: B. van Stokkom et al. (red.), De politie en haar opdracht: de
kerntakendiscussie voorbij. Apeldoorn: Maklu, 7-24.

Terpstra, J. & W. Trommel (2006). Het nieuwe bedrijfsmatige denken bij de politie:
analyse van een culturele formatie in ontwikkeling. Den Haag: Elsevier.

Terpstra, J. & W. Trommel (2007). Politie, prestaties en presentaties. Over bedrijfs-
matigheid en imagowerk. Tijdschrift voor Veiligheid, 6 (1): 7-20.



Bibliografie284

Terpstra, J. & K. van der Vijver (2005). Het Nederlandse politiebestel en de druk tot
centralisatie. Tijdschrift voor Criminologie, 47 (4): 335-344.

Tilley, N. (2008). The Development of Community Policing in England: Networks,
Knowledge and Neighbourhoods. In: T. Williamson (ed.), The Handbook of
Knowledge-Based Policing. Current Conceptions and Future Directions. West
Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 95-116.

Toenders, N. et al. (1999). Veilig in de wijk. Sociale zelfredzaamheid in de praktijk.
Dordrecht: SMVP. 

Torre, E.J. van der (1999). Politiewerk. Politiestijlen, community policing en profes-
sionalisme. Alphen a/d Rijn: Samsom. 

Torre, E. J. van der (2007a). Politiecultuur. In: C.J.C.F. Fijnaut et al. (red.), Politie.
Studies over haar werking en organisatie. Deventer: Kluwer, 495-522.

Torre, E.J. van der (2007b). Lokale politiechefs. Het middenkader van de basispoli-
tiezorg. Den Haag: Elsevier.

Torre, E.J. van der & W. Ph. Stol (2000). Waardevolle politieverhalen: politie en
Marokkaanse jongens. [S.I.]: Elsevier.

Torre, E.J. van der et al. (2007). De kerntakendiscussie: verloop, opbrengsten en
barrières. Den Haag/Arnhem: COT/Beke.

Torre, E.J. van der et al. (2012). Veilig Politiewerk. De basispolitie over geweldge-
bruik. Apeldoorn: Politieacademie.

Uchelen, I.S. (2006). Resultaat telt. Waarom, hoe en wanneer Performance Manage-
ment werkt. Alphen a/d Rijn: Kluwer.

Vandevoorde, N. (2005). Community policing in identiteitscrisis? Tijdschrift voor
Criminologie, 47 (4): 355-364.

Vemde, W. van & H. Drayer (2007). Naar nieuwe (Europese) wegen in terrorisme-
bestrijding. Tijdschrift voor de Politie, 69 (4): 4-10.

Verhage, A. (2002). De Nederlandse en Engelse strafrechtsketen onder een Belgi-
sche loep. In: P. Ponsaers (red.), Vernieuwing in de recherche. Antwerpen:
Maklu, 85-124.

Vijver, C.D. van der (1983). Laat ze het zelf maar zeggen… De bruikbaarheid van
bevolkingsonderzoek voor de beleidsvorming van de politie. Den Haag: Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie.

Vijver, C.D. van der (1998). De tranen van Foucault. Enschede: inaugurele rede
Universiteit van Twente.

Vijver, C.D. van der (2004a). De basispolitiezorg: ontwikkelingen, knelpunten en
structuur. In: F. Vlek et al. (red.), Uit balans: politie en bestel in de knel. Apel-
doorn/Zeist: Politie en Wetenschap/Uitgeverij Kerckebosch, 81-100.

Vijver, C.D. van der (2004b). Kerntaken, sturing en professionaliteit. In: B. van
Stokkom & L. Gunther Moor, Onoprechte handhaving? Prestatiecontracten,
beleidsvrijheid en politie-ethiek. Dordrecht: SMVP, 35-55.

Vijver, C.D. van der (2007). Doolhof of kaleidoscoop? In: D. Hilarides & P. Tops
(red.), Passie voor de politie: in het hart van het vak. Apeldoorn: Politieacade-
mie, 231-247.

Vijver, C.D. van der & L. Gunther Moor (2000). Het gezag van de politie. Dor-
drecht: SMVP.

Vlek, F. (2010), Evidence based policing: (hoe) werkt het? In: E. de Wree et al.
(red.), Evidence Based Policing. Antwerpen: Maklu, 127-153.



Bibliografie 285

Vries, S. de (1999). The Changing Face of the Dutch Police. In: F. Bovenkerk,
M. van San & S. de Vries, Policing a Multicultural Society. Apeldoorn: LSOP.

Vries, S. de (red.) (2009a). Many faces, one community. Leren van het diversiteitsbe-
leid van de politie in de VS en Canada. Apeldoorn: Politieacademie.

Vries, S. de (2009b). E=MCV2 ofwel Effectiviteit = Multicultureel Vakmanschap2.
Apeldoorn: Politieacademie, Lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversi-
teit. 

Vries, S. de (2010). Multicultureel vakmanschap: voorwaarde voor effectief politie-
werk in een diverse buurt. In: F. Bovenkerk et al. (red.), Policing multiple
communities. Cahiers Politiestudies 15. Antwerpen: Maklu, 169-181.

Vries, S. de, J. Kwee & I. Waldring (1998). Uitstroom van allochtonen uit executieve
politiedienst. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vries, S. de et al. (2005). Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden
van diversiteitsbeleid in de praktijk. Hoofddorp: TNO.

Vries, S. de et al. (2010). Allochtonen naar de top?! Een onderzoek naar factoren die
de doorstroom van allochtone politiemensen bevorderen. Apeldoorn: Politie-
academie, Lectoraat Multicultureel Vakmanschap en Diversiteit. 

Vroom, C.W. (1980). Bureaucratie: Het veelzijdig instrument van de macht. Alphen
a/d Rijn: Samsom Uitgeverij.

Waddington, P.A.J. (1993). Calling the Police. The Interpretation of, and Response
to, Calls for Assistance from the Public. Aldershot etc.: Avebury.

Waddington, P.A.J. (1999). Police (canteen) subculture. An appreciation. British
Journal of Criminology, 39 (2): 287-309.

Waddington, P.A.J. (2000). Public Order Policing: Citizenship and Moral Ambigui-
ty. In: F. Leishman, B. Loveday & S.S. Savage (eds.), Core Issues in Policing,
Harlow: Longman, 156-175.

Wax, R.H. (1971). Doing Fieldwork: Warnings and Advice. Chicago: University of
Chicago Press.

Weber, M. (1922a). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr.
Weber, M. (1922b). Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr.
Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. (translation

A.M. Henderson & T. Parsons). New York: Oxford University Press.
Welten, B. et al. (2005). Politie in ontwikkeling: Visie op de politiefunctie. Den

Haag: NPI, Raad van Hoofdcommissarissen.
Westley, W.A. (1970). Violence and the Police. A Sociological Study of Law,

Custom, and Morality. Cambridge: MIT Press.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1979). Etnische minderheden.

Den Haag: Staatsuitgeverij. 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1989). Allochtonenbeleid. Den

Haag: SDU.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005). Vertrouwen in de buurt.

Amsterdam: Amsterdam University Press.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006). Dynamiek in islamitisch

activisme: Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten. Amster-
dam: Amsterdam University Press.

Wielenga, D. (2005). Dienders in Marokko: een onderzoek naar dienstreizen. In: D.J.
Korf & F. Bovenkerk, Van de straat. Politie, multiculturaliteit en criminaliteits-
preventie. Den Haag/Apeldoorn: Elsevier Overheid/Politieacademie, 113-121.



Bibliografie286

Wijk, R. de (2012). Het stelsel Bewaken en Beveiligen na Pim Fortuyn. Den Haag:
The Hague Centre for Strategic Studies.

Wijngaart, G.F. van de (1991). Competing Perspectives on Drug Use: The Dutch
Experience. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Williamson, T. (ed.) (2008). The Handbook of Knowledge-Based Policing. Current
Conceptions and Future Directions. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Wilson, J.Q. (1968). Varieties of police behavior. Cambridge: Harvard University
Press.

Winsemius, P. (2006). Grotestedenbeleid 2005-2009. Tweede Kamer, zittingsjaar
2006-2007, 30128, nr. 12.

Winthagen, T. & S. de Vries (2011). Leren van experts. Een zoektocht naar een
groter leereffect van de inzet van expertgroep diversiteit. Apeldoorn: Politieaca-
demie, Lectoraat Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit.

Witte, R. et al. (2003). Interetnische spanningen. Een draaiboek. Den Haag: Sdu
Uitgevers.

Wittebrood, K., M. Permentier & F. Pinkster (2011). Wonen, wijken en interventies.
Krachtwijkenbeleid in perspectief. Den Haag: SCP.

Wonderen, R. van & J. Broekhuizen (2011). Spanningen in buurten. Theoretische
verkenning en empirische toetsing van risico- en beschermingsfactoren voor
polarisatieprocessen. In: B. van Stokkom et al. (red.), Social disorder. Cahiers
Politiestudies 18. Antwerpen: Maklu, 53-77.

Wondergem, L. (2007). To reassure or not to reassure: That’s the question.
Dordrecht: SMVP.

Zaitch, D., D. Mortelmans & T. Decorte (2009). Participerende observatie in de
criminologie. In: T. Decorte & D. Zaitch (red.). Kwalitatieve methoden en
technieken in de criminologie. Leuven/Den Haag: Acco, 258-309.

Zijderveld, A.C. (1973), De theorie van het symbolisch interactionisme. Meppel:
Boom.

Zoomer, O. (1993). Zelf doen en overlaten. Lelystad: Koninklijke Vermande.
Zoomer, O., P. Geurts & C.D. van der Vijver (2002). De gebiedsgebonden politie-

zorg als uitdaging. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, Politia Nova.

Zuurmond, A. (1994). De infocratie. Een theoretische en empirische heroriëntatie
op Weber’s ideaaltype in het informatietijdperk. Den Haag: Phaedrus.

Zwart, C.J. (2004). Over het wezen van de Nederlandse politie. Gesprekken met Ries
Straver. Den Haag: Elsevier Overheid.



Curriculum vitae

Lianne Kleijer-Kool werd geboren op 8 juni 1981 te Ameide. In 2004 studeerde
zij aan de Universiteit Utrecht (cum laude) af in de culturele antropologie. Voor
haar afstudeeronderzoek naar jeugdige ontkennende verdachten was zij prijswin-
naar van de Parool Nationale Scriptieprijs. Een jaar later rondde zij (cum laude)
haar master criminologie af aan dezelfde universiteit. Van 2005 tot 2007 was zij
als docent in de minor Jeugd en Criminaliteit werkzaam bij de Faculteit Sociale
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In diezelfde periode verrichtte zij,
in opdracht van FORUM, Instituut voor multiculturele vraagstukken, onderzoek
naar conflicten en politiewerk in multiculturele achterstandswijken aan het
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit
Utrecht. Van 2007 tot 2013 was zij als promovenda aan dit instituut verbonden.





POMPE REEKS

1. Facetten van economisch strafrecht, prof. jhr. mr. M. Wladimiroff (red.), 1990
2. Buiten de muren, dr. mr. M. Moerings en mr. G. ter Haar (red.), 1990
3. De sociale constructie van fraude, dr. C.H. Brants en dr. K.L.K. Brants, 1991
4. Om de persoon van de dader, dr. J.A. Janse de Jonge, 1991
5. Ziek of schuldig?, drs. F. Koenraadt (red.), 1991
6. In de bisnis, Sari van der Poel, 1991
7. Strafrechtelijke handhaving van gemeenschapsrecht, mr. R.M.A.

Guldenmund, 1992
8. Homoseksualiteit en recht, dr. mr. M. Moerings en mr. A. Mattijssen (red.),

1992
9. Met schuld beladen, dr. J.A. Janse de Jonge en prof. mr. C. Kelk (red.), 1992
10. Binnen de steen van dit bestaan, J.A. Janse de Jonge, M. Moerings en A. van

Vliet (red.), 1993
11. Strafrecht en milieu, dr. Th.J.B. Buiting, 1993
12. Latijnsamerikaanse drugkoeriersters in detentie: ezels of zondebokken?,

Janine Jansen, 1994
13. De overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen, D.J.M.W.   

Paridaens, 1994
14. Hoe punitief is Nederland?, dr. mr. M. Moerings (eindred.), 1994
15. Buitenlandse getuigen in strafzaken, André Klip, 1994
16. De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht, prof. mr. C. Kelk, 1994
17. De naam van het feit, C.M. Pelser, 1995
18. Allah, Satan en het recht, Yücel Yeşilgöz, 1995
19. Een schijn van kans, M. Gras, F. Bovenkerk, K. Gorter, P. Kruiswijk en

D. Ramsoedt, 1996
20. Er is meer, C.H. Brants, C. Kelk en M. Moerings (red.), 1996
21. Ouderdoding als ultiem delict, F. Koenraadt, 1996
22. Bedreigde getuigen in het strafproces, Annemarieke Beijer, 1997
23. Politie en criminaliteit van Marokkaanse jongens, Rosan Coppes, Flora de

Groot en Alex Sheerazi, 1997
24. Locus delicti en rechtsmacht, H.D. Wolswijk, 1998
25. Voorwaarden voor strafbaarstelling van vrouwenhandel, Roelof Haveman,

1998
26. Met recht behoorlijk ingesloten, Anje Brouwer, 1998
27. Over levende gedachten, C.H. Brants, 1999
28. Morele kwesties in het strafrecht, M. Moerings, C.M. Pelser en C.H. Brants

(red.), 1999
29. Eerlijke berechting en bijzonder straf(proces)recht, P.J. Baauw, 1999
30. Decentraal bestuur vervolgbaar?, J.A.E. van der Jagt, 2000
31. Recht voor commuun gestraften, Miranda Boone, 2000
32. Misdaadvermogen en internationaal strafrecht, Roan Lamp, 2000
33. Nederlands detentierecht, prof. mr. C. Kelk, 2000
34. De Wet Terwee, Renée Kool en Martin Moerings, 2001



35. De Penitentiaire Beginselenwet in werking, M. Boone en G. de Jonge (red.),
2001

36. Opsporing van oorlogsmisdrijven, A. Beijer, A.H. Klip, M.A. Oomen en
A.M.J. van der Spek, 2002

37. Recht op schrift, dr. Renée Kool, prof. dr. Martin Moerings en Willem Zand-
bergen, 2002

38. Herstelrecht in jeugdstrafzaken, Ytje Minke Hokwerda, 2004
39. Voor wat hoort wat: plea bargaining in het strafrecht, Chrisje Brants en Bart

Stapert, 2004
40. Het psychisch onvermogen terecht te staan, Peter Bal en Frans Koenraadt,

2004
41. Discretie in het strafrecht, M. Boone, R.S.B. Kool, C.M. Pelser en

T. Boekhout van Solinge (red.), 2004
42. Dealing with Drugs in Europe, Tim Boekhout van Solinge, 2004
43. Voor de vorm, A.A. Franken, 2004
44. Detentie en culturele diversiteit, Marieke Post, 2005
45. Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken, Mirjam Siesling, 2006
46. Strafbare discriminatie, Chrisje Brants, Renée Kool en Allard Ringnalda,

2007
47. Externe openbaarheid in het strafproces, Leonie van Lent, 2008
48. De centrale positie van grensgevallen, Frans Koenraadt, 2008
49. Strafrecht binnen menselijke proporties, Constantijn Kelk, 2008
50. Constante waarden, A.A. Franken, M. de Langen en M. Moerings (red.), 2008
51. Meningen van gedetineerden – vijftig jaar later, M. Moerings, M. Boone en

A.A. Franken, 2008
52. Gedachten van Willem Pompe over de mens in het strafrecht, 2008
53. De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk door de rechter? M. Boone,

A. Beijer, A.A. Franken en C. Kelk, 2009
54. Strafrechtelijke causaliteit, F.G.H. Kristen, 2009
55. Vrijheid en verlangen, F. Koenraadt en I. Weijers (red.), 2009
56. Diverse kwesties, Chrisje Brants en Sari van der Poel (red.), 2009
57. Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht, Frank Bovenkerk, 2009
58. Prudentie en evidentie, Antoine Mooij, 2009
59. Balanceren met recht, D. van der Hoeven, K. Eppink, F. Koenraadt en

M. Boone, 2009
60. Daad-Schuld, Ferry de Jong, 2009
61. De aantrekkingskracht van ‘gevaarlijke’ mannen, Marion van San, 2010
62. Maffia, diamanten en Mozart, Dina Siegel, 2010
63. Subjectiviteit in strafrecht en psychiatrie, Frans Koenraadt (red.), 2010
64. Het verlof van de ter beschikking gestelde, F. Koenraadt, Ph.M. Langbroek,

J. Tigchelaar en E.G. van der Velde, 2010
65. Bijzonder strafrecht, F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman en

M.J.J.P. Luchtman, 2011
66. Papieren werkelijkheid, Petra van Kampen, 2011



67. Homo ludens en humaan strafrecht, Frans Koenraadt en Ria Wolleswinkel
(red.), 2011

68. De rol van het Internationaal Strafhof in het voorkomen van internationale
misdrijven door middel van tijdige interventie, Hector Olásolo, 2011

69. Shifting Responsibilities in Criminal Justice, Marianne F.H. Hirsch Ballin,
Jill E.B. Coster van Voorhout, Chana Grijsen, Marloes van Noorloos, Réno
Pijnen, John A.E. Vervaele (eds.), 2012

70. Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen,
F. de Jong en R.S.B. Kool (red.), 2012

71. Choice of Forum in Cooperation Against EU Financial Crime, Michiel
Luchtman (ed.), 2013

72. ‘Zeg maar Henk tegen de chef’; Ervaringen met het Belgische detentieregime
in de PI Tilburg, Kristel Beyens en Miranda Boone, 2013

73. De handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk, Chana
Grijsen, 2013

74. Multicultureel politiewerk, Lianne Kleijer-Kool, 2013

De delen 1-37 zijn verschenen bij Gouda Quint / Kluwer Juridische uitgevers, 
Deventer. Vanaf deel 38 verschijnt de Pompe-reeks bij Boom Lemma uitgevers,
Den Haag. Bestellingen: Boom distributiecentrum, Postbus 400, 7940 AK Meppel,
tel. 0522-237555, fax 0522-253864, e-mail: budh@boomdistributiecentrum.nl.





Multicultureel 
politiewerk

Lianne 
Kleijer-Kool

POMPE REEKS

P
O

M
P

E
 R

E
E

K
S

Hoe reageert de politie op de migratie van personen uit allerlei landen in de

wereld met hun eigen gedragingen en opvattingen? De politie is als gezicht

van de overheid beeldbepalend. Zij treedt 24/7 op in de ‘frontlinie’ en als er

geweld wordt gebruikt. 

Dit etnografische onderzoek biedt levendige en gedetailleerde voorbeelden

van hoe de Nederlandse politie in de dagelijkse realiteit reageert op de multi-

culturalisering van de samenleving. De auteur liep meer dan een jaar met de

uitvoerende politie mee en mocht alle fasen van het politiewerk, ook bij het

oplossen van interetnische conflicten, observeren.

De reactie van de Nederlandse politie kent twee werkelijkheden. Ze ontwik-

kelen zich ten dele los van elkaar, als gescheiden werelden, maar ze zitten

elkaar ook in de weg. Op politiek-bestuurlijk niveau wordt het beleid al dertig

jaar gekenmerkt door top-down beheersing, met een nadruk op structuur,

uniformiteit en resultaat. Dit frustreert echter het alledaagse werk in de onder-

ste regionen van de politieorganisatie en is contraproductief voor de praktijk.

De straatdienders lopen aan tegen de onprotocolleerbaarheid van hun werk.

In die werkelijkheid gaat het om situationele beleidsvorming en autonomie van

street-level bureaucrats en is er aandacht voor politiecultuur, informele rela-

ties, percepties en gedrag. Ondanks alle pogingen tot standaardisering is het

hectische en complexe politiewerk in deze wijken juist gevarieerd. Bovendien

scharen deze praktische probleemoplossers hun allochtone clientèle onder

dezelfde ‘doelgroep’ zoals door de politie beschreven in alle landen en tijden,

namelijk ‘gajes en gekken’. 

De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze

reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel

van instituutsmedewerkers als van auteurs die een sterke verwantschap heb-

ben met het gedachtegoed van dit instituut. De karakteristiek daarvan is

–xtraditioneelx– gelegen in de combinatie van een juridische en sociaal-

wetenschappelijke benadering van strafrechtelijke problemen. De bescher-

ming en handhaving van fundamentele rechten in een veranderende wereld is

het centrale thema van het onderzoeksprogramma van het Willem Pompe

Instituut. De positie van kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en

de betekenis van individuele mensenrechten in een internationale context zijn

daarbij belangrijke aandachtspunten.
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